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                                                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ               Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                          Αξ. Πξση.: 5683 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ  
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροθορίες: Γ. Γιαμηζίδοσ 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 213-2004-616   
 ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 03 / 2015 πλεδξίαζεο  
Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015     

        ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Έγκριζη ηου Κανονιζμού για ηην εκηέλεζη ηων εργαζιών επί 

οδοζηρωμάηων, πεζοδρομίων και κοινοχρήζηων χώρων για ηην καηαζκευή 

– επιζκευή-ανακαηαζκευή δικηύων και λοιπών εργαζιών ζύμθωνα με ηο 

άρθρο 79 ηου Ν.3463/2006 και ηο άρθρο 73 ηου Ν.3852/2010. 
 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 19-02-2015 εκέξα 
Πέκπηε θαη ψξα 8.30 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4443 / 13-02-2015 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε 
ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία 
δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -22- αξρίδεη ε 
ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο.  
 

  ΠΑΡΟΝΣΔ         ΑΠΟΝΣΔ   
1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ.  
2. Φσηεηλνχ Εσή  
3. Πεηζαηψδε Διηζάβεη 
4. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
5. ηδέξεο Ησάλλεο 
6. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
7. Παπακηραήι σηήξηνο 
8. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
9. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
10. Γθηφθα Σεξςηρφξε 
11. ηαζνπινπνχινπ Βαζηιηθή 
12. Κνληνπνχινπ Μαξία 
13. Κνιψληα Υξχζα 
14. Γθφλεο Παλαγηψηεο 
15. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
16. Βνζηαληδφγινπ Ησάλλεο 
17. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
18. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
19. Μνπζηφγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
20. Γηψηζαο ππξίδσλ 
21. Φχιια ηπιηαλή 
22. Γθηδηψηεο Αλδξέαο 

 

1. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
2. Ρεκπνχηζηθα Μαξία 
3. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
4. Ζζαΐαο σηήξηνο 
5. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
6. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
7. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
8. Γηαλλαθφπνπινο Βαζίιεηνο 
9. Αιεμίνπ ππξίδσλ 
10. Μπαιηφπνπινο Ησάλλεο 
11. Mπισλάθεο Ησάλλεο 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί νκφθσλα ε θ. Κνιψληα Υ. ιφγσ απνπζίαο ηνπ θ. 

Μπισλάθε Η. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ-αλαθνηλψζεσλ-ηνπνζεηήζεσλ πξνζήιζαλ ε θ. 

Ρεκπνχηζηθα Μ. θαη νη θ.θ. Λέθθαο Γ., Λνγνζέηεο Η., Παπαζηαζάθεο Α. θαη 

Αιεμίνπ . 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 2νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο 

απνπζίαδε απφ ηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Γθηδηψηεο Α. 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηα 2ν, 3ν θαη 5ν Ζ.Γ. ζέκαηα απνπζίαδε 

απφ ηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Μνπζηφγηαλλεο Α. 

5. Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 2νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Βνζηαληδφγινπ Η. 

6. Σν 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνζχξεηαη. 

7. Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 7νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαζηαζάθεο Α. 

8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 12νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Μνπζηφγηαλλεο 

Α. θαη Σζηακπάο Κ.  

9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 19νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ενξκπάο Β. θαη 

Λέθθαο Γ. 

10. Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 19νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπακηραήι . 
  

Δπί ηνπ 5νπ H.Γ. ζέκαηνο  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά. Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επί νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή – επηζθεπή-αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010.θαη 
παξαθαιψ ηελ Αληηδήκαξρν θ. Δ. Πεηζαηψδε λα εηζεγεζεί ην ζέκα. 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ: αο δηαβηβάδνπκε ηνλ Καλνληζκφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί 
νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή–
επηζθεπή-αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα, ν νπνίνο 
αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΔΠΗ Ο∆ΟΣΡΩΜΑΣΩΝ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ – 

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Άξζξν 1°: Αληηθείκελν θαλνληζκνχ.  

Ο θαλνληζκφο απηφο αθνξά ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ 

(εθζθαθψλ ηνκψλ, απνθαηαζηάζεσλ θ.ι.π.), επί νδνζηξσκάησλ, εξεηζκάησλ, 

πεδνδξνκίσλ,πεδνδξφκσλ, θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή 

επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ κεηά ησλ ππφγεησλ θαη 

επίγεησλ εγθαηαζηάζεσλ (πξνζαξηεκάησλ), θαη ινηπψλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο, Οξγαληζκνχο, παξφρνπο δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα. 
 

Άξζξν 2°: Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη θαησηέξσ λφκνη, 

δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο φπσο ηξνπνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη ηζρχνπλ:  

1. Νφκνο 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/08.06.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» άξζξα 75 θαη 79 .  
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2. Νφκνο 2696/99 (ΦΔΚ Α 57/23.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην Ν.3542/2007 (ΦΔΚ Α-50) θαη 

εηδηθφηεξα:  

 Σν άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ 2696/99 «ήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

ζηηο νδνχο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 7 ηνπ Ν 3542/2007.  

 Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Νφκνπ 2696/99 «Δξγαζίεο θαη 

ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 43 ηνπ 

Ν.3542/2007.  

 Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Νφκνπ 2696/99 «Καηάιεςε ηκήκαηνο 

νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 44 ηνπ 

Ν.3542/2007.  

3. Νφκνο 4067/12 (ΦΔΚ Α 79/09.04.2012 – Γηφξζσζε ζθαικάησλ ζην ΦΔΚ Α 

99/27.04.12) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο».  

4. Νφκνο 4203/13 (ΦΔΚ Α 235/01.11.2013) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 15 

5. Ζ ∆17α/06/52/ΦΝ443/2007 (ΦΔΚ Β 398/21.03.2007) απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.∆.Δ. 

«Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηε 

ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ».  

6. Ζ αξηζ. 4422 Δ.Ο. απνθ. Γελ. Γξακ. Πεξηθ. Αηηηθήο (ΦΔΚ Β 1787/06.09.2007) 

«Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζε αλήθεη ζηε 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο».  

7. Ο Νφκνο 3669/2008 (ΦΔΚ Α 116/18.06.2008) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ».  

8. Σν άξζξν 7 ηνπ Ν. 3481/06 (ΦΔΚ Α 162/02.08.2006). 

9. Σν άξζξν 30 ηνπ Ν.1080/80 (ΦΔΚ Α 246/22.10.1980), φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2307/95 (ΦΔΚ Α 113/1995).  

10. Ο Νφκνο 2307/95 (ΦΔΚ Α 113/15.06.95) «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

11. Ζ εγθχθιηνο 47/2008 (αξ. πξση. 78652/22.12.2008) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Δθηέιεζε Έξγσλ απφ ηξίηνπο ζην νδηθφ δίθηπν ησλ Ο.Σ.Α».  

12. Ζ ΤΑ ∆ΗΠΑΓ/νηθ.502/2003 (ΦΔΚ Β 946/09.07.2003) «Έγθξηζε Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα».  

13. Ζ αξηζ. 6952/14-02-2011 (ΦΔΚ Β 420/16.03.2011) απφθαζε « Τπνρξεψζεηο 

θαη µέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ».  

14. Ο θαλνληζκφο θαζνξηζκνχ ησλ Σειψλ Γηέιεπζεο θαη Σειψλ Υξήζεο 

Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο (Αξηζ. 528/075 - ΦΔΚ Β 1375/10.07.2009).  

15. Σν άξζξν 7 ηνπ Νφκνπ 2364/1995 (ΦΔΚ Α 252/06.12.1995). 

16. Ο Νφκνο 3431/06 (ΦΔΚ Α 13/03.02.2006) «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

17. Ζ Κ.Τ.Α 725/23/12 (ΦΔΚ Β 5/05.01.2012) « Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο Γηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ».  
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18. Ζ αξηζ. Γ3/Α/14715 απφθαζε (ΦΔΚ Β 1530/19.10.2006) «Καλνληζκφο δηθηχσλ 

πνιπαηζπιελίνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε κέγηζηε πίεζε ζρεδηαζκνχ 4 bar». 

19. Ζ αξηζ. Γ3/Α/17013 απφθαζε (ΦΔΚ Β 1552/24.10.2006) «Καλνληζκφο 

ραιχβδηλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ζρεδηαζκνχ 19 bar». 

20. Ζ αξηζ. Γ3/Α/20701 απφθαζε (ΦΔΚ Β 1712/23.11.2006) «Καλνληζκφο 

εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ δηαλνκήο κέζεο πίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ (πίεζε ζρεδηαζκνχ 19 bar) θαη δηθηχσλ θαηαλνκήο ρακειήο πίεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ (κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4 bar). 
 

Άξζξν 3°: Πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Αξηζ. 

ΓΗΠΑΓ /ΟΗΚ/273 - ΦΔΚ Β 2221/30.07.2012) γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηα Γηεζλή Πξφηππα (ISO), νη 

Δπξσθψδηθεο (ΔΝ), νη φξνη θαη πεξηγξαθέο ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ 

(Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ, Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ), νη 

θαλνληζκνί ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ραιχβσλ θαζψο επίζεο θαη νη ηερληθέο 

νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο.  

Ο παξψλ θαλνληζκφο ππεξηζρχεη έλαληη ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνδηαγξαθψλ ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο (γηα παξάδεηγκα θάησ απφ ηηο πιαθνζηξψζεηο ζα 

δηαζηξψλεηαη ζθπξφδεκα πάρνπο 10 εθαηνζηψλ, πνηφηεηαο C16/20, κε πιέγκα 

Σ196, εθηφο απφ ηα έξγα εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απηέο, παξφηη 

ζηελ ΔΣΔΠ 1501-05-02-02-00 – πιαθνζηξψζεηο, πξνδηαγξάθεηαη ζθπξφδεκα 

πνηφηεηαο C12/15 ). 
 

Άξζξν 4°: Πξνζεζκίεο 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ (απνθαηάζηαζε ηνκψλ θ.ι.π.) 

νξίδεηαη ζηελ άδεηα ηνκήο θαζψο θαη ζην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ ηελ 

ζπλνδεχεη. 

Ζ αλσηέξσ άδεηα δχλαηαη λα παξαηείλεηαη θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο. Γηα ηελ 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο ηνκήο θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ 

ηεο απαηηνχληαη : 

1. Αίηεζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο άδεηαο. 

2. Πξνζθφκηζε ηεο πξσηφηππεο ηζρχνπζαο άδεηαο. 

3. Αλαλέσζε θαη ρξνληθή επηθαηξνπνίεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ θαη 

αδεηψλ απφ ηνπο ππφινηπνπο θνξείο. 
 

Άξζξν 5°: Υνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (ηνκήο, θ.ι.π.) . 

Οπνηαδήπνηε εξγαζία (ηνκή θ.ι.π.) επί νδνζηξψκαηνο, εξείζκαηνο, πεδνδξνκίνπ, 

πεδφδξνκνπ θαη θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ εθηειείηαη απφ θάζε Δπηρείξεζε Κνηλήο 

Χθέιεηαο, Οξγαληζκφ, πάξνρν δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, λνκηθφ 

ή θπζηθφ πξφζσπν επηηξέπεηαη λα γίλεη µφλν χζηεξα απφ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο.  

ε πεξίπησζε εθηάθησλ βιαβψλ πνπ απαηηνχλ άκεζεο ηνκέο νδνζηξσκάησλ, 

εξεηζκάησλ, πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ ή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη φηαλ είλαη 

αδχλαηε ε πξν ησλ εξγαζηψλ ιήςε άδεηαο, ε Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο, 

Οξγαληζκφο, πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, λνκηθφ ή θπζηθφ 

πξφζσπν, πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο, ππνρξενχηαη:  
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 Να ελεκεξψζεη εγγξάθσο ή κε fax ή θαη κε email 

(gram.tec@agiaparaskevi.gr) ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο εληφο είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

επείγνληνο, ην αθξηβέο ζεκείν θαζψο θαη ηνλ εθηηκνχκελν ρξφλν 

απνθαηάζηαζεο ηεο.  

 Να κεξηκλήζεη γηα ηε ιήςε άδεηαο ηνκήο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε 

(5) εκεξψλ 

 Να θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή (θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ) ηακείνπ ή Σξάπεδαο πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

Δπηρείξεζεο Κνηλήο Χθέιεηαο, ή ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ηνπ παξφρνπ 

δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή ηνπ λνκηθνχ ή ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ πινπνηεί ηηο εξγαζίεο. 

 Να εθαξκφζεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζίεο θαη 

ηερληθέο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ.  

ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο µε ηε δηάηαμε απηή, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ 

θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θαηά ησλ ππεπζχλσλ 

αληίζηνηρα πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 

Άξζξν 6°: Γηθαηνινγεηηθά ρνξήγεζεο άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (ηνκήο, 

θ.ι.π.) .  

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ (ηνκήο, θ.ι.π.) επί 

νδνζηξψκαηνο, εξείζκαηνο, πεδνδξνκίνπ, πεδνδξφκνπ, ή θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα εμήο:  

1. Αίηεζε ηεο Δπηρείξεζεο Κνηλήο Χθέιεηαο, ή ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ηνπ 

παξφρνπ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή ηνπ λνκηθνχ ή ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ε νπνία ζα αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ 

απηήο/νχ πνπ ζα είλαη ν επηβιέπσλ ησλ εξγαζηψλ, ηνλ αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ, 

ηνλ επηβιέπνληα ππεχζπλν ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνλ ηερληθφ 

αζθαιείαο απηνχ, κε ηα αληίζηνηρα κέζα επηθνηλσλίαο (Γηεπζχλζεηο, ηειέθσλα 

ζηαζεξά – θηλεηά, Fax, email). 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ ή θαη ηπρφλ αλαδφρσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν θαη 

ηδίσο επσλπκία, έδξα, ΑΦΜ/∆ΟΤ θαη ζηνηρεία λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

3. Δγθξίζεηο θαη άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Τπεξεζία Γφκεζεο, 

πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, Γ/λζε πεξηβάιινληνο 

θ.ι.π.) φπνπ απηέο απαηηνχληαη. 

4. Απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο ζε δχν (2) αληίγξαθα επί ηνπ 

νπνίνπ επηζεκαίλεηαη ε πξνηεηλφκελε ή αηηνχκελε φδεπζε, ε ζέζε ηεο ηνκήο µε 

θφθθηλν ρξψκα γηα ηα νδνζηξψκαηα θαη µε θίηξηλν γηα ηα πεδνδξφκηα θαη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

5. Αλαιπηηθά ζρέδηα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (θαηφςεηο - 

νξηδνληηνγξαθίεο, ηνκέο, ιεπηνκέξεηεο θ.ι.π), κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο θαη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο ηνκήο. 

6. ηαηηθή κειέηε θαη ζρέδηα μπινηχπσλ, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

Δπξσθψδηθεο, ππνγεγξακκέλα απφ κειεηεηή θαηάιιειεο ηάμεο πηπρίνπ 

mailto:gram.tec@agiaparaskevi.gr
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κειεηψλ, γηα θάζε θαηαζθεπή ππφγεηα ή ππέξγεηα πνπ ζα θέξεη θνξηία φπσο 

θξεάηηα, βάζεηο, θηφζθηα, δεμακελέο, θαπάθηα, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, θ.ι.π. 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:  

 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο µε ηελ εθηηκψκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζαθή πξφβιεςε γηα ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο θάζε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ, ην νπνίν γηα έξγα κεγάιεο έθηαζεο ζα πξνβιέπεη ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο θαη πιήξε απνπεξάησζε θάζε ηκήκαηνο πξηλ πξνρσξήζεη 

ζηελ εθζθαθή ηνπ επφκελνπ ηκήκαηνο. 

 Σηο ηππηθέο δηαηνκέο ησλ ηνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. 

 Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο ηνκήο ησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηεο κεζφδνπ επηθάιπςεο. 

 Σνπο ρψξνπο απφξξηςεο ησλ πξντφλησλ ηεο εθζθαθήο. 

 Σηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Οξηδνληηνγξαθίεο θαη ιεπηνκέξεηεο πεξίθξαμεο 

8. Μειέηε Δξγνηαμηαθήο ήκαλζεο θαη Αζθάιηζεο, θαζψο θαη  

 Πξφηαζε πξνζσξηλψλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη 

 Απφθαζε απφ ηηο « πγθνηλσλίεο Αζελψλ» ( πξψελ ΟΑΑ) γηα πξνζσξηλέο 

ηξνπνπνηήζεηο ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, εθφζνλ απαηηείηαη 

 Έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ θαη ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΣΣΗΚΖ, εθφζνλ απαηηείηαη (δίθηπν πνπ επνπηεχεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ 

ηηο ππεξεζίεο απηέο, θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο ). 

9. Δγγπεηηθή επηζηνιή ηακείνπ ή ηξάπεδαο πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

Δπηρείξεζεο Κνηλήο Χθέιεηαο, ή ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ηνπ παξφρνπ 

δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή ηνπ λνκηθνχ ή ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ππέξ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο.  

Ζ Δγγπεηηθή επηζηνιή δελ ζα έρεη ρξφλν ιήμεο. 

Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

 Διάρηζην πνζφ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ρίιηα επξψ (1.000 €). 

 Γηα ηνκή ζην νδφζηξσκα πιάηνπο έσο θαη 0,50 κέηξν : Δίθνζη δχν 

επξψ αλά ηξέρνλ κέηξν κήθνπο ηνκήο (22 €/κ.κ.). 

 Γηα ηνκή ζην νδφζηξσκα πιάηνπο κεγαιχηεξν απφ 0,50 κέηξν : 

αξάληα ηέζζεξα επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (44 €/ηεη. κ.).  

 Γηα ηνκή ζε πεδνδξφκην απφ θπβφιηζνπο ηζηκέληνπ : Δβδνκήληα ηξία 

επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (73 €/ηεη. κ.). 

 Γηα ηνκή ζε πεδνδξφκην απφ πιάθεο ηζηκέληνπ ή ζθπξφδεκα : Δμήληα 

επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (60 €/ ηεη. κ.). 

 Δηδηθά γηα ηνκέο ζηα πεδνδξφκηα ηεο νδνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ζην ηκήκα 

ηεο απφ ηελ Λ. Μεζνγείσλ έσο ηηο νδνχο Αζεκαθνπνχινπ-Διβεηίαο: 

εθαηφλ ηξηάληα επηά επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (137 €/ 

ηεη.κ.). 

Σα αλσηέξσ πνζά δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα παξακέλεη ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ δειαδή κεηά 
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ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ θαη ηελ έληερλε νινθιήξσζε θάζε 

εξγαζίαο. 

Μεηά ηελ πάξνδν ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ, ε Δπηρείξεζε Κνηλήο 

Ωθέιεηαο, ή ν Οξγαληζκφο, ή ν πάξνρνο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή 

ην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ππνβάιιεη αίηεκα επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο. Ζ αίηεζε επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθή 

έθζεζε απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο, απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ 

ειέγρσλ, πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ, ζρέδηα «σο 

θαηαζθεπάζζε» θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ φιεο ηηο θάζεηο 

απνθαηάζηαζεο. 

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κεηά απφ έιεγρν ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη 

εθφζνλ δελ εθθξεκνχλ άιιεο ππνρξεψζεηο ηεο Δπηρείξεζεο Κνηλήο Ωθέιεηαο, 

ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ παξφρνπ, ηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Όηαλ ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε 

θαηάπησζε ζα γίλεηαη κε απιή επηζηνιή ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο πξνο 

ηελ εθδφηξηα ηξάπεδα ή ηακείν.  

Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο ηνκήο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο, ε Δπηρείξεζε 

Κνηλήο Ωθέιεηαο, ν Οξγαληζκφο, ν πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 

10. Όπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη θαηαβνιή ηέινπο δηέιεπζεο θαη ηέινπο ρξήζεο 

Γηθαηψκαηνο Γηέιεπζεο, φπσο ζε παξφρνπο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηζρχνπλ ν θαλνληζκφο ησλ ηειψλ δηέιεπζεο θαη ησλ ηειψλ 

ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο (ΦΔΚ Β 1375/10.07.2009), ν λφκνο 3431/06 

(ΦΔΚ Α 13/03.02.2006) πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ε Κ.Τ.Α 725/23 

(ΦΔΚ Β 5/05.01.2012) Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο Γηθηχσλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα έθδνζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο εξγαζίαο (ηνκήο 

θ.ι.π.) απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη νη πάξνρνη ησλ 

αληίζηνηρσλ δηθηχσλ λα θαηαζέζνπλ ζην Γήκν αξρεία φισλ ησλ 

πθηζηάκελσλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ δελ εθθξεκνχλ 

ππνρξεψζεηο ηεο Δπηρείξεζεο Κνηλήο Ωθέιεηαο ή ηνπ Οξγαληζκνχ έλαληη ηνπ 

Γήκνπ, ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη ζηε 

ζπλέρεηα εγθξίλεη ή ηξνπνπνηεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ην ρξνλνδηάγξακκα 

εξγαζηψλ θαη ρνξεγεί άδεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί Οδνζηξσκάησλ θαη 

Πεδνδξνκίσλ ε νπνία πξέπεη ππνρξεσηηθά πξν ηεο ελάξμεσο λα ζεσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή (Άξζξν 47 ηνπ Ν. 2696/99).  

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κπνξεί λα 

επηιέμεη πηα απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξνζθνκηζηνχλ ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη παξεκβάζεηο απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο ή Οξγαληζκνχο είλαη 

κηθξήο θιίκαθαο θαη δελ ζα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο ζε νδνζηξψκαηα θαη 

πεδνδξφκηα ηνπ Γήκνπ µαο.  
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Άξζξν 7°: Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

1. Ζ Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο ή ν Οξγαληζκφο, ή ν πάξνρνο δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν θαη ν 

αλάδνρνο ν νπνίνο δηελεξγεί ηηο εξγαζίεο (ηνκή, θ.ι.π.), ζα ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ζήκαλζεο ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νδηθή θαη 

θπθινθνξηαθή αζθάιεηα, ηελ αζθαιή εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο ζε ζπλεξγαζία 

µε ην Σκήκα Σξνραίαο Αγίαο Παξαζθεπήο, ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

δηεξρνκέλσλ, ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ πεξηνίθσλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν θξίλεηαη απαξαίηεην, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 

θάζε θνξά λνκνζεζία. Έρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη απνθιεηζηηθά φιεο ηηο 

αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη είηε απφ δηθή ηνπο 

ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπο), είηε απφ ηα εξγαιεία ηνπο ή 

ην πξνζσπηθφ ηνπο ή ηα κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ.  

2. Ο ρψξνο ησλ εξγαζηψλ ππνρξεσηηθά ζα πεξηθξάζζεηαη µε ζηαζεξά 

πεξηθξάγκαηα.  

3. Έμσ απφ ηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε νπνηνπδήπνηε 

πιηθνχ. ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο µε ηε δηάηαμε απηή, επηβάιιεηαη ην 

αληίζηνηρν πξφζηηκν.  

4. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο θαη επίρσζεο θαζψο θαη κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα γίλεηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη 

ζα επαθνινπζεί ζθνχπηζκα θαη πιχζηκν ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ή ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο µε ηε δηάηαμε απηή, ν 

Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζα πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ 

θαηαινγίδνληαο ζηελ Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο ή ζηνλ Οξγαληζκφ ή 

ζηνλ πάξνρν δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ζην λνκηθφ ή ζην 

θπζηθφ πξφζσπν ηα έμνδα θαζαξηζκνχ. 

5. ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζα ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν 

Φνξέαο Καηαζθεπήο ησλ εξγαζηψλ θαη ν αλάδνρνο . 

6. Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε έλαληη ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, γηα 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

έρεη ε Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο ή ν Οξγαληζκφο ή ν πάξνρνο δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν ζηνλ 

νπνίν ρνξεγήζεθε ε άδεηα θαη φρη ν αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ. 

7. Γηα ηηο θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκνπνηείηαη έηνηκν ζθπξφδεκα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα πεξηνξηζηεί ή φριεζε ησλ 

πεξηνίθσλ απφ ηελ επί ηφπνπ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε επί 

ηφπνπ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο. 

8. Γελ επηηξέπεηαη απνζήθεπζε αδξαλψλ πιηθψλ επί ησλ νδνζηξσκάησλ.  

ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο µε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο θαη δηαηάμεηο, 

αλαθαιείηαη απηφκαηα ε άδεηα ηνκήο, θαη επηβάιιεηαη ηα αληίζηνηρα πξφζηηκα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

9. Δπίζεο, γηα ηα ππφινηπα ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα 

θαησηέξσ: 
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  Μπάδα θαη γεληθά απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νπνηεζδήπνηε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κηθξνεπηζθεπέο 

θ.ιπ. πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε, λνκέα ή 

θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλν κεηαθνξέα Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη 

Καηεδαθίζεσλ (λα είλαη θάηνρνο άδεηαο ζπιινγήο/κεηαθνξάο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/03) θαη λα 

παξαδίδνληαη είηε ζηνπο ΥΤΣΑ είηε ζε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

ή ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο, απφ ηνπο νπνίνπο 

εθδίδνληαη θαη ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά παξάδνζεο, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηελ ΚΤΑ 36259/1757/10 (ΦΔΚ Β΄ 1312/10). 

  Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ. 

  ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην πξφζσπν 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλνληαη νη κηθξνεπηζθεπέο δελ ηα απνκαθξχλεη 

έγθαηξα, ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη νη ππεχζπλνη 

ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο θαη ζρεηηθνχ πξνζηίκνπ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

  Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε κπαδψλ κέζα ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ, ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηνλ θάδν 

κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζην απνξξηκκαηνθφξν. 

  ηελ πεξίπησζε πνπ κπάδα επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, φπσο 

νηθφπεδα, ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δάζε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, 

απηά γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε 

ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. Γηα απηφ ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεχνληαη 

απζηεξά. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90. 

  Οη ππεχζπλνη νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο 

γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαζαξνχο γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο. 

  Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε παξεκβνιή ζε άλνηγκα ρψξνπ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ απνξξηκκάησλ. 
 

Άξζξν 8°: Σερληθέο νδεγίεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (απνθαηάζηαζε ηνκψλ, 

θ.ι.π.). 

Α. Πεδνδξφκηα – θξαζπεδφξεηζξα – πεδφδξνκνη – θνηλφρξεζηνη ρψξνη .  

Πξηλ ηελ εθζθαθή γίλεηαη δηάλνημε ησλ νξίσλ ηεο ηνκήο ζε νξζνγσληζκέλε 

θάηνςε, κε θαηάιιειν κεράλεκα αδηαηάξαθηεο θνπήο (αξκνθφπηε). 

Καζαηξνχληαη επίζεο φια ηα κηθξά ηκήκαηα πιαθψλ ή θξαζπέδσλ έηζη ψζηε ε ηνκή 

λα απνκείλεη πιήξσο νξζνγσληζκέλε, ρσξίο ζαζξά – κηθξά – μεθηηζκέλα – ραιαξά 

ηκήκαηα πιαθνζηξψζεσλ, ζθπξνδεκάησλ, θξαζπεδνξείζξσλ θ.ι.π.  

Απνκαθξχλνληαη ακέζσο φια ηα πξντφληα εθζθαθήο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη 

απφ ηηο Αξρέο.  

Ζ ηνκή επηρψλεηαη ζε φιν ην χςνο ηεο θαη ζε φιν ην πιάηνο ηεο µε αδξαλέο 

πιηθφ ηεο ΔΣΔΠ 1501-05-03-03-00, θαηά ζηξψζεηο ησλ 20 εθαηνζηψλ, 

ζπκππθλσκέλεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ΔΣΔΠ. 
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ε θάζε πεξίπησζε (εθηφο απφ ηα δεκνηηθά έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε 

εηδηθέο πξνδηαγξαθέο), δηαζηξψλεηαη ζθπξφδεκα πάρνπο 10 εθαηνζηψλ 

(εδαθφπιαθα), πνηφηεηαο C16/20, κε πιέγκα Σ196, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-

01-01-01-00, ΔΣΔΠ 1501-01-01-02-00, θαη ΔΣΔΠ 1501-01-01-03-00, είηε 

πξνυπήξρε ζθπξφδεκα πξηλ ηε ηνκή είηε φρη. Σν ζθπξφδεκα ζπλδέεηαη 

ππνρξεσηηθά κε βιήηξα Φ10/25 κε επνμεηδηθή ξεηίλε κε ηελ εθαηέξσζελ 

ππάξρνπζα εδαθφπιαθα. 

Αθνινπζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-02-

02-00,θαη ζηνλ ηχπν πνπ απηή είρε πξηλ ηελ επέκβαζε, κε ηδίνπ ηχπνπ θαη ηδηνηήησλ 

πιηθφ π.ρ. ηζηκεληφπιαθεο δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 εθαηνζηψλ, βαξηάο θπθινθνξίαο 

(θαηεγνξίαο Η) πάρνπο 5 εθαηνζηψλ, αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο, άλσ ζηξψζεο 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,50 εθαηνζηψλ απφ ιεπθφ ηζηκέλην, κε ζήκαλζε CE, νη 

νπνίεο ζα ζπγθνιινχληαη µε θνλίαµα επί ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή θπβφιηζνη (ηερλεηνί ή 

θπζηθνί), ή έγρξσκεο ηζηκεληφπιαθεο ή κάξκαξα θ.ι.π. 

Σνπνζέηεζε ελ μεξψ επί ηεο εδαθφπιαθαο, θαηά ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-02-02-00 

επηηξέπεηαη κφλνλ ζε ηερλεηνχο θπβφιηζνπο απφ ζθπξφδεκα. 

Όιεο νη επηθαιχςεηο ζα εθηεινχληαη κε θαηλνχξγηα πιηθά (ηζηκεληφπιαθεο, 

θπβφιηζνη, κάξκαξηλεο πιάθεο, γξαλίηεο, θξάζπεδα, θιπ). Απαγνξεχεηαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνππαξρνπζψλ επηθαιχςεσλ πνπ 

θαζαηξέζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο ηνκήο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάλνημε ηεο ηνκήο θαηαζηξαθνχλ ηα θξάζπεδα, ζα 

αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηα αθέξαηα ζην κήθνο πξνθαηαζθεπαζκέλα θξάζπεδα 

βαξέσο ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-02-01-00, πνπ ζα θέξνπλ 

απαξαίηεηα ζήκαλζε CE, κε ηελ θαηάιιειε βάζε απφ ζθπξφδεκα C16/20, πάρνπο 

15 εθαηνζηψλ θαη κε ην θαηάιιειν πξίζκα απφ ζθπξφδεκα επίζεο C16/20 γηα ηε 

ζπγθξάηεζή ηνπο ζηε πίζσ πιεπξά. 
 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε κε αθέξαηνπ ηκήκαηνο θξαζπέδνπ ή ε 

απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θξαζπέδσλ κε ζθπξφδεκα. 
 

Θα εμαληιείηαη θάζε ηερληθά απνδεθηή δπλαηφηεηα κε ζηφρν ηελ απνθπγή 

θαζαίξεζεο ησλ ππαξρφλησλ θξαζπέδσλ θαη ξείζξσλ.  
 

Σκήκαηα πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. θακπχιν ηκήκα νδνχ), ζα θφβνληαη κε εηδηθφ θφθηε. 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή ησλ θξαζπέδσλ κε κέζα φπσο ηζεθνχξη, βαξηνπνχια θ.ι.π. 

Δπίζεο φια ηα θξάζπεδα ζα ζηνθάξνληαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ κε εηδηθφ 

ηζηκεληνθνλίακα αξκνινγήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-02-01-00.  

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάλνημε ηεο ηνκήο θαηαζηξαθεί ην ξείζξν, ζα 

απνκαθξχλνληαη φια ηα ζαζξά ηκήκαηα ηνπ, αθνχ θνπνχλ κε εηδηθφ θφθηε θάζεηα 

ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ, ζα θαηαζθεπάδεηαη επηθάλεηα έδξαζεο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

10 εθαηνζηψλ απφ αδξαλέο πιηθφ θαηάιιεια ζπκππθλσκέλν (ΔΣΔΠ 1501-05-03-

03-00), ζηε ζπλέρεηα ζα επαιείθνληαη νη παξεηέο ηνπ ππάξρνληνο ξείζξνπ-

αθνχ πιπζνχλ θαιά- κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ζθπξφδεκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα ζθπξνδεηείηαη λέν ξείζξν απφ ζθπξφδεκα C16/20 πιάηνπο φζν 

ην πξνυπάξρνλ θαη πάρνπο 30 εθαηνζηά. Σν λέν απηφ ηκήκα ηνπ ξείζξνπ ζα 

ζπλδέεηαη κε ην εθαηέξσζελ ηνπ πξνυπάξρνλ αξηζηεξά θαη δεμηά ξείζξν κε 6+6 
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βιήηξα Φ10, ηνπνζεηεκέλα κε επνμεηδηθή ξεηίλε ζε βάζνο 20 εθαηνζηψλ .Σν κήθνο 

ησλ βιήηξσλ ζην ππφ ζθπξνδέηεζε θαηλνχξγην ηκήκα ηνπ ξείζξνπ ζα είλαη 50 

εθαηνζηά.  

Ζ απνθαηάζηαζε ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο κηθξφηεξνπ ηνπ 1,0 κέηξνπ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ, ζα γίλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπο. 

Αζηηθφο εμνπιηζκφο θαη πξνυπάξρνπζεο θαηαζθεπέο (πηλαθίδεο, θηγθιηδψκαηα, 

ζηχινη απνηξνπήο ζηάζκεπζεο, θαιαζάθηα αρξήζησλ, παγθάθηα θιπ), 

επαλαηνπνζεηνχληαη φπσο πξνυπήξραλ. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, θζνξάο ή 

απψιεηαο, απηά αληηθαζίζηαηαη κε θαηλνχξγηα, ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ κε ηα 

πξνυπάξρνληα. 

Δπηθαιχςεηο πνπ ζξπκκαηίδνληαη ή απνθνιιψληαη απφ ηελ θίλεζε ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ ηνπ εθηεινχληα ηηο εξγαζίεο, 

αληηθαζίζηαηαη κε θαηλνχξγηεο κε θαηαζθεπή λέαο ππφβαζεο (ζθπξφδεκα, αδξαλέο 

πιηθφ, θ.ι.π.) θαηά ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα θαη ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ. 
 

Γεκνηηθά έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο. 

ε δηάθνξα έξγα ηνπ Γήκνπ, έρνπλ θαηαζθεπαζζεί νδνζηξψκαηα, ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο, πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνη, θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ππνβάζεηο απηψλ, 

αζηηθφο εμνπιηζκφο κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή 

ζηξψζε, βηνκεραληθά δάπεδα, δάπεδα απφ εηδηθήο ζχλζεζεο γαξκπηινδέκαηα, 

εδαθφπιαθα εηδηθνχ πάρνπο-πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ, θξάζπεδα 

απφ γξαλίηε, επηζηξψζεηο πιαθψλ απφ γξαλίηε ή ηγληκβξίηε, θπβφιηζνη εηδηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, δηαγξακκίζεηο κε εηδηθά ρξψκαηα θ.ι.π). Ζ απνθαηάζηαζε απηψλ 

ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ θάζε έξγνπ, ηα νπνία ε θάζε 

Δπηρείξεζε Κνηλήο Ωθέιεηαο, Οξγαληζκφο, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζα 

εθαξκφδεη επαθξηβψο . 
 

Β. Οδνζηξψκαηα 

Κάζε εξγαζία ζε νδφζηξσκα (θαηά κήθνο ηεο νδνχ εθζθαθή ηάθξνπ θαη 

κηθξνηάθξνπ, θξεάηηα, θ.ι.π.), ζα εθηειείηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,20 

κέηξσλ απφ ηελ εμσηεξηθή - πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ- αθκή ηνπ 

θξαζπέδνπ.(θαζαξφ πιάηνο φρη αμνληθά ηεο ηνκήο ή ηνπ θξεαηίνπ).  

Αξρηθά γίλεηαη θνπή ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζε νξζνγσληζκέλε θάηνςε κε 

επζχγξακκεο πιεπξέο µε εηδηθφ κεράλεκα αδηαηάξαρηεο θνπήο (αζθαιηνθφπηε). 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζε θακπχιε ή ηεζιαζκέλε.  

Σν πιάηνο ηεο θνπήο ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζα είλαη θαηά 40 εθαηνζηά 

κεγαιχηεξν ηεο ηνκήο (20 εθαηνζηά εθαηέξσζελ ησλ παξεηψλ ηεο) πνπ 

πξφθεηηαη λα εθζθαθεί. (θαηά αληηζηνηρία κε ηα ζρέδηα ησλ ζειίδσλ 21146, 

21147, 21148, 21150, 21152 ηνπ ΦΔΚ Β1530/19.10.2006 θαη 20458, 20459 ηνπ 

ΦΔΚ Β 1530/19.10.2006). 

Σν πιάηνο ηεο ηνκήο ζα είλαη ην ειάρηζην ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ζα 

κπνξεί λα γίλεη ζπκπχθλσζε ηνπ επηρψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-

03-00. Γελ επηηξέπεηαη εθζθαθή ηνκήο ρσξίο λα πξνεγεζεί ε αδηαηάξαθηε θνπή ηνπ 

αζθαιηνηάπεηα.  

Αθνινπζεί εθζθαθή µε ηαπηφρξνλε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Γελ 

επηηξέπεηαη ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί ηεο νδνχ θαη δελ επηηξέπεηαη 
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επαλεπίρσζε ηεο ηνκήο µε πξντφληα εθζθαθήο. Απνμειψλνληαη επίζεο φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζηε πεξηνρή ησλ ρεηιέσλ ηεο ηάθξνπ, πνπ έρνπλ 

ξεγκαησζεί θαη ραιαξψζεη. 

Ζ ηνκή ζε φιν ην πιάηνο θαη χςνο επηρψλεηαη µε αδξαλέο πιηθφ ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 1501-05-03-03-00, ζε ζηξψζεηο ησλ 20 εθαηνζηψλ έσο θαη ην ηειηθφ 

πςφκεηξν ηεο νδνχ, ζπκππθλσκέλν (ζε ζηξψζεηο αλά 20 εθαηνζηά), κέρξη λα 

επηηεπρζεί ππθλφηεηα ίζε πξνο ην 98% ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο πνπ 

ππνινγίδεηαη κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13286-2. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο ηνκήο µε 

αδξαλέο πιηθφ πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν απφ ηελ εθζθαθή γηα 

ηελ απνθπγή άζθνπεο ηαιαηπσξίαο ησλ δηεξρνκέλσλ. Ζ ηνκή παξαδίδεηαη ζηελ 

θπθινθνξία ρσξίο αζθαιηηθή ζηξψζε γηα δηάζηεκα 5 εκεξψλ, ζηελ δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ ε Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο, ν Οξγαληζκφο, ν πάξνρνο δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν, πνπ 

θαηαζθεχαζε ηελ ηνκή είλαη απφιπηα ππεχζπλε/νο γηα ηελ θαζεκεξηλή ζπκπιήξσζε 

ηεο µε αδξαλέο πιηθφ θαη γηα φπνην αηχρεκα ή δεκηά ήζειε ζπκβεί εμαηηίαο 

πιεκκεινχο ζπληήξεζεο ηεο ηνκήο. Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κπνξεί 

θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο λα επηβάιεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ απζεκεξφλ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο µε αζθαιηηθφ ηάπεηα.  

Μεηά παξέιεπζε 5 εκεξψλ γίλεηαη εθζθαθή ηνπ αδξαλνχο πιηθνχ ζε βάζνο 

ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηψλ θαη θαηαθνξχθσζε ησλ παξεηψλ (λνείηαη ηεο θαηά 40 

εθαηνζηά πιαηχηεξεο ηνκήο απφ ηελ εθζθαθείζα ηνκή). Αθνινπζεί ζπκπίεζε ηεο 

ζθάθεο ηεο ηνκήο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-03-00, θαηαζθεπή 

αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο ζχκθσλα µε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-11-01 θαη ηέινο 

επηθάιπςε ηεο ηνκήο µε ηάπεηα ππθλήο ζπλζέζεσο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-

05-03-11-04 ζε δχν ζηξψζεηο ησλ 5 εθαηνζηψλ. Οδνζηξψκαηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί κε αληηνιηζζεξή ζηξψζε, ζα απνθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 1501-05-03-12-01. ε πεξίπησζε εηδηθψλ δεκνηηθψλ έξγσλ κε κεγαιχηεξν 

πάρνο αζθαιηνηάπεηα, ηα αλσηέξσ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ ζε νδφζηξσκα απφ ζθπξφδεκα, αθνχ πξνεγεζεί ε 

επίρσζε κε αδξαλέο πιηθφ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-03-00, ζα γίλεηαη 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο 20 εθαηνζηψλ κε πιέγκα Σ191. Ζ 

πνηφηεηα απνδεηθλχεηαη µε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

είλαη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ε 

εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ηνκή επζπγξακκίδεηαη 

κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε αδηαηάξαθηεο θνπήο θαη ζπλδέεηαη κε ην πξνυπάξρνλ 

νδφζηξσκα απφ ζθπξφδεκα κε θαηαζθεπή βιήηξσλ Φ10/25 άλσ θαη θάησ, 

ηνπνζεηεκέλσλ κε επνμεηδηθή ξεηίλε ζε βάζνο 20 εθαηνζηά. Σν κήθνο απηψλ ζην 

λέν ζθπξφδεκα ζα είλαη 50 εθαηνζηά. Δπηπιένλ πξηλ ηε ζθπξνδέηεζε ηνπ λένπ 

ζθπξνδέκαηνο, νη παξεηέο ηνπ ππάξρνληνο απφ ζθπξφδεκα νδνζηξψκαηνο ζα 

επαιείθνληαη κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ζθπξφδεκα. 

ε πεξίπησζε εγθάξζηαο ή θαη θαηά κήθνο ηνκήο κηθξνηάθξνπ, κεηά ηελ πιήξε 

απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, γίλεηαη ζθπξνδέηεζε 

ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 έσο 10 εθαηνζηά θάησ απφ ην ηειηθφ πςφκεηξν ηεο 

νδνχ, θαηαζθεπή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο ζχκθσλα µε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-

11-01 θαη ηέινο επηθάιπςε ηεο ηνκήο µε αζθαιηφκεηγκα ππθλήο ζπλζέζεσο 
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ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-11-04 ζε πάρνο 10 εθαηνζηψλ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί θξεδάξηζµα ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζε φιν ην κήθνο ηεο ηνκήο θαη ζε 

πιάηνο δηπιάζην ηεο ηνκήο γηα ζθάµµαηα πιάηνπο έσο είθνζη (20) εθαηνζηψλ κε 

ειάρηζην πιάηνο θξεδαξίζµαηνο νδνζηξψκαηνο ζαξάληα (40) εθαηνζηά θαη ζε 

βάζνο πέληε (5) εθαηνζηψλ. Γηα ζθάµµαηα πιάηνπο άλσ ησλ είθνζη (20) εθαηνζηψλ 

ην θξεδάξηζµα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα γίλεηαη ζε πιάηνο δηπιάζην ηεο ηνκήο. 

Δπί ηνπ θξεδαξηζκέλνπ νδνζηξψκαηνο εθαξκφδεηαη ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο, κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή 

θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο. Αθνινπζεί 

δηάζηξσζε ηάπεηα ππθλήο ζπλζέζεσο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-11-04 

ζε πάρνο 5 εθαηνζηψλ. Οδνζηξψκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε αληηνιηζζεξή 

ζηξψζε, ζα απνθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-03-12-01. 

Έθηαζε απνθαηαζηάζεσλ 

α) ε πεξίπησζε πνπ νη παξεκβάζεηο είλαη κηθξήο εθηάζεσο (απηφ θξίλεηαη απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο), ην πιάηνο 

απνθαηάζηαζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο.  

β) Όηαλ νη παξεκβάζεηο είλαη κεγάιεο εθηάζεσο ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζ' 

νιφθιεξν ην πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

Καη ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ζα ελεκεξψλεηαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ην αθξηβέο πεξίγξακκα ηεο απνθαηάζηαζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ ππνζηνχλ θαζηδήζεηο ηα θξαζπεδφξεηζξα, 

ζα γίλεηαη πιήξεο αλαθαηαζθεπή απηψλ (ησλ θξαζπεδνξείζξσλ ) ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. Α ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. ε πεξίπησζε θαζηδήζεσο ηεο 

ηνκήο, ζα αθαηξείηαη ν αζθαιηνηάπεηαο, ζα γίλεηαη ζπκπιήξσζε κε αδξαλέο πιηθφ, 

ζα ζπκππθλψλεηαη ε ζθάθε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γίλεηαη λέα θαηαζθεπή 

αζθαιηνηάπεηα. Απαγνξεχεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο φπνηαο θαζηδήζεσο µε 

αζθαιηηθφ πιηθφ ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο. 

Δμππαθνχεηαη φηη ε Δπηρείξεζε Κνηλήο Ωθέιεηαο, ν Οξγαληζκφο, ν πάξνρνο 

δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη λα 

εξεπλήζεη ηελ αηηία ηεο θαζίδεζεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

θαηαζθεπή ηάπεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ (π.ρ. ρεηκεξηλνί κήλεο) 

γίλεηαη πξφρεηξε απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο µε άιιν αζθαιηηθφ πιηθφ (ςπρξά 

άζθαιηνο θ.η.ι.) θαη φηαλ επηηξαπεί απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα γίλεηαη 

απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν.  
 

Γ. Φξεάηηα, δεμακελέο, ππέξγεηεο θαηαζθεπέο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε θάζε θαηαζθεπήο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ είλαη ε πξνεγνχκελε ππνβνιή ζηαηηθήο κειέηεο απφ θάηνρν 

κειεηεηηθνχ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσθψδηθεο. 

Όια ηα θξεάηηα, δεμακελέο θαη θάζε ππφγεηα θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε 

πεδνδξφκηα, πεδνδξφκνπο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη νδνζηξψκαηα, ζα έρνπλ ηηο 

ειάρηζηεο δπλαηέο δηαζηάζεηο. Μεηά ηελ εθζθαθή ζα θαζαξίδεηαη επηκειψο ν 

ππζκέλαο, ζα ζπκππθλψλεηαη ην έδαθνο, θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη ζθπξφδεκα 

θαζαξηφηεηαο C12/15 πάρνπο 5 εθαηνζηψλ. Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπάδνληαη κε 
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ππζκέλα, ηνηρεία θαη νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

C16/20 κε νπιηζκφ πνηφηεηαο S500s, ειάρηζηνπ πάρνπο 25 εθαηνζηψλ θαη ζα 

πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα θαη εγθξηζείζα ζηαηηθή κειέηε. 

Απαξαίηεηε ζα είλαη ε ρξήζε απνζηαηψλ γηα ηελ επίηεπμε θαηάιιειεο επηθάιπςεο. 

Σν θαπάθη ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ (θαηεγνξία D400 ) θαη ζα θέξεη ηνλ ινγφηππν 

ηεο Δπηρείξεζεο Κνηλήο Ωθέιεηαο, ή ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ηνπ παξφρνπ δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 

Γ. ήκαλζε – Αζθάιηζε 

Ζ θάζε Δπηρείξεζε Κνηλήο Ωθέιεηαο, Οξγαληζκφο, πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ν 

αλάδνρνο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη αξαηφηεξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ γηα λα 

δηαπηζηψλεη φηη φια ηα ζηνηρεία ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο είλαη ζηε ζσζηή ζέζε θαη 

βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη φπνπ ηνχην δελ ζπκβαίλεη, λα πξνβαίλεη ζηελ 

έγθαηξε ζπληήξεζε/αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ. 

ε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο ησλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ιφγσ έθηαθηνπ 

πεξηζηαηηθνχ (αηχρεκα, αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο), νη πξναλαθεξφκελνη νθείινπλ 

λα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηεζηξάθεζαλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο. 
 

Άξζξν 9°: πληήξεζε – θαηάξγεζε δηθηχνπ – κεηαθνξά ηκήκαηνο δηθηχνπ ή 

πξνζαξηήκαηφο ηνπ 

Ζ θάζε Δπηρείξεζε Κνηλήο Ωθέιεηαο, Οξγαληζκφο, πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ν νπνίνο πξνέβε ζε εξγαζίεο (ηνκή, 

θ.ι.π.) ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ζπληήξεζε ηεο απνθαηάζηαζεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Πξέπεη 

άκεζα λα επεκβαίλεη ζε πεξίπησζε θαζηδήζεσο γηα ηελ απνηξνπή πξνβιεκάησλ 

ζηελ θπθινθνξία θαη γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελσλ αηπρεκάησλ ή δπζηπρεκάησλ 

ζε νρήκαηα, πεδνχο γηα ηα νπνία ζα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ πνηληθή θαη αζηηθή 

επζχλε. Παξέµβαζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο γηα ζπληήξεζε ή απνθαηάζηαζε 

ηεο ηνκήο δελ απαιιάζζεη ηελ Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο, ηνλ Οξγαληζκφ, 

ηνλ πάξνρν δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ 

πξφζσπν απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα φπνην αηχρεκα ή δεκία ήζειε πξνθχςεη. 

Αλ θάπνην δίθηπν θαηαξγεζεί θαη πάςεη λα ιεηηνπξγεί ε Δπηρείξεζε Κνηλήο 

Χθέιεηαο, ή ν Οξγαληζκφο, ή ν πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ή ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν, ππνρξενχηαη ζηελ - κέζα 

ζε εχινγε πξνζεζκία - απνμήισζε απηνχ θαη θάζε έξγνπ πνπ έρεη 

θαηαζθεπάζεη γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ, αθνχ πξνεγεζεί αιιεινγξαθία κε ην 

Γήκν θαη απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ή ηκήκα ηνπ 

απφ ην Γήκν. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπ εδάθνπο ή 

ππεδάθνπο πνπ είρε θαηαιάβεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζηε κνξθή πνπ έρεη ε επξχηεξε εθαηέξσζελ πεξηνρή 

θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θαηάξγεζεο ηνπ δηθηχνπ. 
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Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηνπ θνηλσθεινχο έξγνπ, πξνθχςεη αλάγθε κεηαθνξάο 

ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ή θάπνηνπ πξνζαξηήκαηνο ηνπ, ε Δπηρείξεζε Κνηλήο 

Χθέιεηαο, ή ν Οξγαληζκφο, ή ν πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ή ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν, ππνρξενχηαη ζηελ 

ζπκκφξθσζε ρσξίο θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε. 
 

Άξζξν 10°: Δπηβνιή Γηνηθεηηθψλ Πξνζηίκσλ - Κπξψζεηο 

ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ (π.ρ. 

εξγαζίεο θαη ηνκέο ρσξίο άδεηα, εξγαζίεο θαη ηνκέο ρσξίο ζήκαλζε, απνθαηάζηαζε 

ηνκψλ θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, επηρψζεηο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, 

θ.ι.π.) επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα σο θαησηέξσ:  

1. Γηα εθηέιεζε έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνκή ζε νδφζηξσκα ή πεδνδξφκην ή 

θνηλφρξεζην ελ γέλεη ρψξν, ρσξίο άδεηα, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ 

εθηειεί ηηο εξγαζίεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 Διάρηζην πνζφ ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500 €). 

 Γηα ηνκή ζην νδφζηξσκα πιάηνπο έσο θαη 0,50 κέηξν : Δίθνζη δχν 

επξψ αλά ηξέρνλ κέηξν κήθνπο ηνκήο (22 €/κ.κ.). 

 Γηα ηνκή ζην νδφζηξσκα πιάηνπο κεγαιχηεξν απφ 0,50 κέηξν : 

αξάληα ηέζζεξα επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (44 €/ηεη. κ.).  

 Γηα ηνκή ζε πεδνδξφκην απφ θπβφιηζνπο ηζηκέληνπ : Δβδνκήληα ηξία 

επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (73 €/ηεη.κ.). 

 Γηα ηνκή ζε πεδνδξφκην απφ πιάθεο ηζηκέληνπ ή ζθπξφδεκα : Δμήληα 

επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (60 €/ ηεη.κ.). 

 Δηδηθά γηα ηνκέο ζηα πεδνδξφκηα ηεο νδνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ζην ηκήκα 

ηεο απφ ηελ Λ. Μεζνγείσλ έσο ηηο νδνχο Αζεκαθνπνχινπ-Διβεηίαο, 

ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζνξίδεηαη ζε εθαηφλ ηξηάληα 

επηά επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνκήο (137 €/ ηεη.κ.). 

Καζψο θαη ε απηφθσξε δηαδηθαζία πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη. 

Σα αλσηέξσ πνζά δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο µε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

2. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνκψλ ζε νδνχο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηεο 

ηνκήο ή ρσξίο ηελ απαξαίηεηε θπθινθνξηαθή ζήκαλζε ή ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε πεξίθξαμε ή εάλ ηα αλσηέξσ δελ αθαηξεζνχλ κεηά ην πέξαο 

ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο, δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500 €), ζχµθσλα µε ην άξζξν 9 ηνπ 

Ν.2696/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 7 ηνπ Ν 3542/2007 θαη ην 

άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Σν πνζφ απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη φπσο ν λφκνο 

πξνβιέπεη. 

3. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνκψλ ζε πεδνδξφκηα ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηεο 

ηνκήο ή ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πεξίθξαμε ή εάλ ηα αλσηέξσ δελ 

αθαηξεζνχλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί 

ηηο εξγαζίεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500 €). Σν πνζφ 

απηφ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο µε απφθαζε ηνπ ∆εκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

4. Γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επί ηνκψλ ζε νδφζηξσκα ρσξίο ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ λα θνξά εηδηθνχο επελδχηεο αζθαιείαο, 
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αληαλαθιαζηηθνχο θαη θζνξίδνληεο, ψζηε λα δηαθξίλνληαη επρεξψο απφ ηα 

θηλνχκελα ζηηο νδνχο νρήκαηα, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν νγδφληα επξψ 

(80 €), ζχµθσλα µε ην άξζξν 47 ηνπ Ν.2696/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην 

άξζξν 43 ηνπ Ν 3542/2007. Σν πνζφ απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη φπσο ν 

λφκνο πξνβιέπεη.  

5. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνκψλ ζε νδφζηξσκα ή πεδνδξφκην ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν θνξέαο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο, 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ηξηαθφζηα επξψ (300 €), πνζφ πνπ δχλαηαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο µε απφθαζε ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο.  

6. Γηα ηελ ελαπφζεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ έμσ απφ ην πεξηθξαγκέλν ρψξν 

ηεο ηνκήο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 

ηεηξαθφζηα επξψ (400 €), πνζφ πνπ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο 

µε απφθαζε ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

7. Γηα ρξνληθή ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ 

εθηειεί ηηο εξγαζίεο δηνηθεηηθφ πξφζηηµν εθαηφ επξψ (100 €) αλά εκέξα 

θαζπζηέξεζεο, πνζφ πνπ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο µε απφθαζε 

ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

8. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο θαη επίρσζεο θαζψο θαη κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα γίλεηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο 

θαη ζα επαθνινπζεί ζθνχπηζκα θαη πιχζηκν ηνπ δξφκνπ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο µε ηε δηάηαμε απηή, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζα 

παξεκβαίλεη θαζαξίδνληαο ην ρψξν θαη θαηαινγίδνληαο ζηελ Δπηρείξεζε 

Κνηλήο Χθέιεηαο ή ζηνλ Οξγαληζκφ ή ζηνλ πάξνρν δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ζην λνκηθφ ή ζην θπζηθφ πξφζσπν ηα 

έμνδα θαζαξηζκνχ. Δπίζεο επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηµν ηεηξαθφζηα επξψ 

(400 €),πνζφ πνπ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο µε απφθαζε ηνπ 

∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

9. Γηα ηελ απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ, αρξήζησλ πιηθψλ ή πιηθψλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζηελ νδφ, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο δηνηθεηηθφ πξφζηηµν ηεηξαθφζηα επξψ (400 €),ζχµθσλα µε ην άξζξν 

47 ηνπ Ν.2696/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 43 ηνπ Ν 3542/2007. Σν 

πνζφ απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη φπσο ν λφκνο πξνβιέπεη.  

10. Γηα ηελ θαηάιεςε ηκήκαηνο επηθαλείαο πεδνδξφκνπ ή νδνζηξψκαηνο, 

πεδνδξνκίνπ ή θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 48 ηνπ 

Ν.2696/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 3542/2007, 

επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο δηνηθεηηθφ πξφζηηµν ηεηξαθφζηα 

επξψ (400 €).Σν πνζφ απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη φπσο ν λφκνο πξνβιέπεη.  

11. Γηα ηελ έκθξαμε θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ή ηνπ ζπιιεθηεξίνπ αγσγνχ 

απηψλ απφ πξντφληα εθζθαθψλ ή θαζαηξέζεσλ ή δνκηθά πιηθά ή αδξαλή πιηθά, 

επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο δηνηθεηηθφ πξφζηηµν ηξηαθφζηα 

επξψ (300 €), γηα θάζε θξεάηην, πνζφ πνπ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

εηεζίσο µε απφθαζε ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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Σα αλσηέξσ πξφζηηκα ζα επηβάιινληαη θάζε θνξά πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη ε 

παξάβαζε. 
 

Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζα βεβαηψλνληαη θαη ζα εηζπξάηηνληαη ζχµθσλα µε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία (Άξζξν 3,13,30 ηνπ Ν 1080/1980 θαη 73 ηνπ απφ 24.9.58 Β∆ 

πεξί πξνζφδσλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν∆ 318/1969 πεξί 

βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο εζφδσλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ), µε απνθιεηφκελεο ηεο 

ιήςεσο παληφο άιινπ λνκίκνπ κέηξνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφζηηκα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

επηβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη αλεμάξηεηα, απφ άιια πξφζηηκα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

γηα ηελ ηήξεζε θαζαξηφηεηαο θιπ.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε ηεο ηνκήο ή έγθαηξε 

απνθαηάζηαζε απηήο, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο κεηά ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη 

ε άδεηα ζα πξνρσξεί ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε ζηελ ζπληήξεζε ησλ ηνκψλ θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπο θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηελ Δπηρείξεζε Κνηλήο 

Χθέιεηαο, ηνλ Οξγαληζκφ, ηνλ πάξνρν δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν, πνπ θαηαζθεχαζε ηελ ηνκή. Ζ είζπξαμε ηεο 

δαπάλεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηελ πεξίπησζε 

απηή ζα θαηαπίπηεη άκεζα ε εγγπεηηθή επηζηνιή.  
 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχµθσλα µε ηηο αλαθεξφκελεο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

πξνδηαγξαθέο. Ζ µε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ή ησλ φξσλ ηεο άδεηαο 

ηνκήο ή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ πξνδηαγξαθψλ 

απνθαηάζηαζεο ζα έρεη σο ζπλέπεηα α) ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο αδείαο, β) ηελ 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γ) ηε κε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο, Οξγαληζκφ, πάξνρν δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν κέρξη ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζή ηνπο. ηνπο µε ζπκκνξθνχκελνπο µε ηα άξζξα 7,8 θαη 9 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

άιισλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζα πξνβεί ζηελ θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζα επηβάιιεη θαηά ησλ ππεπζχλσλ ην αληίζηνηρν 

πξφζηηµν.  
 

Άξζξν 11°: Έιεγρνη απνθαηάζηαζεο ηνκψλ θαη θάζε είδνπο εξγαζηψλ, 

θαθφηερλεο εξγαζίεο  

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πξνβαίλεη 

ζηνλ έιεγρν ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ζχκθσλν κε ηε θείκελε λνκνζεζία (π.ρ. επί ηφπνπ επίβιεςε, δεηγκαηνιεπηηθέο 

ηνκέο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ιήςε δειηίσλ απνζηνιήο 

θαη πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θ.ι.π.), θαη ε Δπηρείξεζε 

Κνηλήο Χθέιεηαο, ν Οξγαληζκφο, ν πάξνρνο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη ηελ άδεηα 

ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή θάζε δηεπθφιπλζεο παξέρνληαο ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα, εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, έγγξαθα ζπλνδεπηηθά 
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ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ θ.ι.π. ψζηε λα νινθιεξσζεί ν απαξαίηεηνο 

έιεγρνο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, ν 

Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο θαιείηαη ε 

Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο, ν Οξγαληζκφο, ν πάξνρνο δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην λνκηθφ ή ην θπζηθφ πξφζσπν λα 

απνμειψζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη έληερλα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ ηελ ηνκή ή θάζε εξγαζία ζηελ νπνία έρεη πξνβεί. Αλ ε 

αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή. Ο 

Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο απνθαζηζηά έληερλα ηελ ηνκή θαηαινγίδνληαο ηε 

ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηεο Δπηρείξεζεο Κνηλήο Χθέιεηαο, ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ηνπ παξφρνπ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηνπ λνκηθνχ 

ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθηειεί ηελ εξγαζία, θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  
 

Άξζξν 12°: Γηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ 

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ βεβαηψλεη ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ απηήλ θαη δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ αληηζηνίρσλ πνζψλ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζηε: 

1. Να εγθξίλεηε σο άλσ, ηνλ Καλνληζκφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί 

νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή – 

επηζθεπή-αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010. 

νκφθσλα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ επί νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή-επηζθεπή-αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ θαη 
ινηπψλ εξγαζηψλ, σο αθξηβψο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

 

Η παρούζα απόθαζη πήρε ηον αριθμό 29 / 2015 
 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Σα Μέιε 
 
 
Γεξάζηκνο Βιάρνο 
  

Φωηεηλνύ Εφή, Πεηζαηώδε Δλιζάβεη, 
Χαηδεαλδξένπ Κφνζηανηίνος, ηδέξεο Ηφάννης, 

Παπαγεωξγίνπ πσρίδφν, Παπακηραήι φηήριος, 
Κνληαμήο Γημήηριος, Αϊδίλε-Παπαζηδέξε οθία, 
Γθηόθα Σερυιτόρη, ηαζνπινπνύινπ Βαζιλική, 

Κνληνπνύινπ Μαρία, Κνιώληα Υρύζα, 
Γθόλεο Παναγιώηης, Βνζηαληδόγινπ Ηφάννης, 

Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαργαρίηα, Αιεμίνπ πσρίδφν. 
Ζνξκπάο Βαζίλειος, Σζηακπάο Κφνζηανηίνος, 

Γηώηζαο πσρίδφν, Ψύιια ησλιανή, 
Γθηδηώηεο Ανδρέας, Ρεκπνύηζηθα Μαρία,  
Λέθθαο Γιονύζιος, Λνγνζέηεο Ηφάννης,  

Παπαζηαζάθεο Αθανάζιος. 
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