Ο Δήμος Χερσονήσου μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, χορηγεί Άδειες
Τομής σε ενδιαφερόμενους πολίτες ή εταιρείες για την εκτέλεση τομών σε οδούς
αρμοδιότητάς του καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες διέλευσης δικτύων (συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης, άρδευσης, διέλευση
δικτύων ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών οι υπόχρεοι δεν
συμμορφώνονται πλήρως ως προς την αποκατάσταση των τομών και του οδοστρώματος ή
του πεζοδρομίου εγκαίρως και σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους της χορηγηθείσας
άδειας τομής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άμεσα ή ύστερα από παρέλευση μικρού
χρονικού διαστήματος κινδύνους για την ασφαλή χρήση των οδών και των κοινόχρηστων
χώρων καθώς και για τη δημόσια υγεία ενώ προκαλεί ζημία στην περιουσία του Δήμου και
των δημοτών.
Ο Δήμος Χερσονήσου κατ’ έτος σχεδόν προβαίνει στην εκτέλεση σημαντικών έργων
συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, εξ αιτίας κυρίως των κακότεχνων αποκαταστάσεων
από τομές οδοστρωμάτων, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας
(πεζών και οχημάτων) αλλά και να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους σε ικανοποιητική
κατάσταση από πλευράς λειτουργικής και αισθητικής. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει
οικονομικά το Δήμο μας και κατ’ επέκταση τους δημότες, με έργα τα οποία όφειλαν να
έχουν εκτελέσει οι διενεργήσαντες τις τομές στις οδούς και του κοινόχρηστους χώρους.
Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη την απουσία κανονιστικού πλαισίου στο Δήμο μας
που να ρυθμίζει τα ως άνω αναφερθέντα θέματα, κρίνεται αναγκαία η λήψη Κανονιστικής
Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α) που να ρυθμίζει τα
θέματα αυτά που έχουν σχέση με τις Άδειες Τομής σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου
καθώς και σε πεζοδρόμια, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Η λήψη
Κανονιστικής απόφασης πέρα των αναφερθέντων θα αποσαφηνίσει και θα απλοποιήσει τη
διαδικασία της αδειοδότησης και ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τομής και
διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο κανονισμού.
Ο κανονισμός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών
επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας
του Δήμου καθώς και για τη διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας εκτελούμενες από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 2: Νομοθεσία
Διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών.
1. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95
όπως ισχύουν.
2. Το άρθρου 25 του Ν.1418/29-2-84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ 23 Α/1984),
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3. Το ΠΔ 609/85, ερμηνευτικό του Ν.1418/84 ως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 223 Α/1985),
4. Τα άρθρα 9 και 47 του Ν.2696/99 <<Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.>> ως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.3542/9-2-07 (ΦΕΚ 50Α/2-3-07) και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014
5. Ο N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
6. Το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 (Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών - Δικαιώματα διέλευσης)
7. Το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 και ειδικά η παράγρ. 7 (Τομές Οδοστρωμάτων και
Αποκαταστάσεις).
8. Ο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/2008) «Κύρωση κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων»,
9. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
10. Η ΥΑ ΔΙΠ/2003 « Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός –
εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/09.07.2003).
11. 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 ».
ΑΡΘΡΟ 3: Εμπλεκόμενοι φορείς
Οι εμπλεκόμενοι φορείς ορίζονται ως εξής :
Χορηγός της άδειας τομής ορίζεται ο Δήμος Χερσονήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, που θα ασκεί την εποπτεία των εργασιών τομής και
αποκατάστασης.
Αιτών της άδειας τομής καλείται κάθε ανάδοχος έργου, κάθε επιχείρηση και οργανισμοί
κοινής ωφέλειας, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δημοτική επιχείρηση κ.λπ.
σύμφωνα και με το άρθρο 47 του Ν 2696/99 που επιθυμεί να διενεργήσει τομή σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χερσονήσου.
Η Αστυνόμευση της ασφαλούς λειτουργίας των οδοστρωμάτων και της κυκλοφορίας τόσο
κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και μετά, θα γίνεται από το αρμόδιο κατά τόπο
αστυνομικό τμήμα.
ΑΡΘΡΟ 4: Χορήγηση άδειας τομής
Οποιαδήποτε τομή επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων
χώρων αρμοδιότητας του Δήμου που εκτελείται από κάθε ανάδοχο έργου, κάθε επιχείρηση
και οργανισμό κοινής ωφέλειας, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δημοτική
επιχείρηση κ.λπ. επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται από
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άμεσες τομές οδοστρωμάτων και όταν είναι
αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση ή ο οργανισμός κοινής
ωφέλειας, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε δημοτική επιχείρηση κ.λπ., που εκτελεί τις
εργασίες, υποχρεούται στη λήψη άδειας τομής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
κανονιστικής, το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη των εργασιών. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες
(υποβολή αιτήματος, εγγυητική επιστολή, έντεχνη αποκατάσταση, έλεγχος, κλπ.)
Η αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας τομής υποχρεούται να διαθέτει βιβλίο
χορηγηθεισών αδειών με ετήσια αρίθμηση, ενώ το φύλλο της άδειας τομής θα φέρει τον
αύξων αριθμό της άδειας καθώς και το έτος χορήγησης.
ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών τομών.
1. Αίτηση χορήγησης άδειας τομής
2. Φάκελο που οπωσδήποτε θα περιέχει:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση που περιλαμβάνει: Σύντομη τεχνική περιγραφή για
την ανάγκης διενέργειας τομής καθώς και των τεχνικών και γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της τομής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά της τομής, ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης και στη
συνέχεια της μεθόδου αποκατάστασης.
Σχέδια τομών – εκσκαφών : Σχέδια – τυπικές διατομές, υποδομών και ανωδομής –
τελική επιφάνεια αποκατάστασης.
Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται.
Δήλωση υπευθύνου του έργου που θα ορίζει τον αρμόδιο επ’ ονόματι του οποίου
θα εκδοθεί η άδεια τομής και τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας
καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και σήμανσης
των εκτελούμενων εργασιών (τεχνικός ασφαλείας), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής τεχνικού ασφαλείας.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι έλαβε γνώση της παρούσας Κανονιστικής
Απόφασης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό της.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Χερσονήσου σε ύψος ποσού
ίσου προς το 50% της δαπάνης αποκατάστασης όπως αυτή ορίζεται από τα εν
ισχύει αναλυτικά τιμολόγια με ελάχιστο ποσό τα εκατό ευρώ (100,00 €) που
δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ.. Το ύψος της
εγγυητικής θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Χερσονήσου. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε κάθε περίπτωση,
για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα μπορεί να γίνει με
απλή επιστολή του Δήμου προς την εκδότρια Αρχή.
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
υποχρεούται για την καταβολή τελών διέλευσης, τελών χρήσεως δικαιωμάτων
διέλευσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 580/2011
απόφαση του Δ.Σ. περί: Καθορισμού τελών Διέλευσης, Τελών χρήσης δικαιωμάτων
Διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης
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•

οπτικών ινών στο Δήμο Χερσονήσου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του
Ν.3431/2006»
Χρονοδιάγραμμα Έργου: Υποβάλλεται, επί ποινή άρνησης χορήγησης της άδειας,
χρονοδιάγραμμα περαίωσης εργασιών.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις από τον αιτούντα
της άδειας τομής είναι μικρής κλίμακας και δεν εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν σοβαρές
βλάβες σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 6: Διαδικασία Χορήγησης
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη
συνέχεια:
• Εγκρίνει ή συμπληρώνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Εγκρίνει ή τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών.
• Χορηγεί την άδεια τομής.
Μετά τη λήψη της άδειας τομής, ο Αιτών υποχρεώνεται να θεωρεί την άδεια στο
αρμόδιο κατά τόπο αστυνομικό τμήμα για την έναρξη των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 7: Χρονοδιάγραμμα έργου τομής – αποκατάστασης
Οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα εργασιών τομής που θα ξεπερνά τις 15 (δεκαπέντε) ημέρες
συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου αποκατάστασης, θα θεωρείται από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ως απαράδεκτο και δεν θα χορηγείται η αντίστοιχη άδεια
τομής. Παρατάσεις του χρόνου και εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μόνο σε επαρκώς
αιτιολογημένες περιπτώσεις μεγάλων έργων.
ΑΡΘΡΟ 8: Σήμανση του έργου
Η μη συμμόρφωση με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τομής και ιδιαίτερα αυτών της
σήμανσης των εκτελούμενων εργασιών που είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή
ασφάλεια και της σήμανσης της τομής για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών των οδών ή
των κοινόχρηστων χώρων, θα θεωρείται ως απαράδεκτη και με τη διαπίστωση της θα
ανακαλείται αυτόματα η άδεια τομής & θα επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα όπως
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 9: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών
Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως
αυτές εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β
2221/30.07.2012) καθώς και οι εγκεκριμένοι ελληνικοί κανονισμοί (Τεχνολογίας
Σκυροδέματος, Τεχνολογίας Χαλύβων, Αντισεισμικός κ.λπ) ενώ όπου δεν καλύπτονται οι
εκτελούμενες εργασίες από τα ανωτέρω θα έχουν ισχύ τα διεθνή πρότυπα και κανονισμοί.
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Συμπληρωματικά των ανωτέρω θα ισχύουν και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο
άρθρο 10 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόμων.
Α. Βάθος & θέση σκάμματος
Το βάθος του σκάμματος θα πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε μετά την τοποθέτηση των
σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ. να εναπομένει προς πλήρωση και έως την τελική επιφάνεια
των οδών ή των πεζοδρομίων καθαρό βάθος σκάμματος ελεύθερου σωληνώσεων
μεγαλύτερο από 50cm.
Η θέση του σκάμματος οριζοντιογραφικά θα πρέπει να μην εμποδίζει τη λειτουργία των
λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών δικτύων (Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυα
ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η αιτούμενη οριζοντιογραφικά θέση θα μπορεί να
μετακινηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας τομής ή και κατά τη διάρκεια
κατασκευής του σκάμματος εφόσον διαπιστωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ότι η
θέση του σκάμματος εμποδίζει ή πρόκειται να εμποδίσει τη μελλοντική λειτουργία των
κοινόχρηστων υπόγειων δικτύων.
Β. Πεζοδρόμια - πλατείες
Κατά την εκσκαφή των πεζοδρομίων θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως τα προϊόντα
εκσκαφών. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τομής με υλικό 3Α κατά
στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συμπύκνωση της τομής και η αποκατάσταση του
πεζοδρομίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σκάμματα όπου είναι αδύνατη η
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης (3Α) λόγω εύρους, η πλήρωση θα γίνεται με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20. Σε πεζοδρόμια με σκυρόδεμα η τομή επικαλύπτεται με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 πάχους τουλάχιστον 12 εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της
πλακόστρωσης στην μορφή που είχε πριν την παρέμβαση. Σημειώνεται ότι δεν θα
επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί κοινόχρηστου χώρου η πεζοδρομίου
εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγούμενα προμηθευτεί ή διασφαλίσει το τελικό υλικό
της επίστρωσης (πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι κ.λπ.)
Στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος χορηγήσει από το απόθεμά του (εάν υπάρχει) το υλικό της
τελικής επίστρωσης στον ενδιαφερόμενο, αυτός υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του
υλικού στο Ταμείο του Δήμου μετά από σχετικό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ. Οδοστρώματα
1. Η κοπή της ασφάλτου θα γίνεται με ειδικό μηχάνημα (ασφαλτοκόφτη) ενώ κομπρεσέρ
θα επιτρέπεται κατά περίπτωση και μόνο μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου η οποία θα αναγράφεται στην άδεια τομής. Το πλάτος της τομής θα είναι το
ελάχιστο δυνατό υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει συμπύκνωση του
σκάμματος με μηχανικό τρόπο. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό η πλήρωση
του σκάμματος θα γίνεται από σκυρόδεμα της κατηγορίας C16/20 συμπυκνούμενο με
μηχανικά μέσα (δονητής). Δεν θα επιτρέπεται εκσκαφή σκάμματος χωρίς να έχει
προηγηθεί η κοπή της ασφάλτου.
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2.Θα ακολουθεί εκσκαφή με ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών. Δεν
επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφών επί της οδού και επανεπίχωση του
σκάμματος με αυτά.
3.Μετά την κατασκευή του δικτύου η τομή θα επιχώνεται με καθαρό αμμοχάλικο
λατομείου 3Α σε στρώσεις και μέχρι βάθους 10 εκ. από την επιφάνεια του οδοστρώματος.
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 αυτό της εκσκαφής για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των
διερχομένων. Θα ακολουθεί κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και τέλος επικάλυψη
του σκάμματος με ασφαλτικό τάπητα σε δύο στρώσεις των 5cm.
Εναλλακτικά θα επιτρέπεται η χρήση μίας στρώσης ασφαλτικού στις περιπτώσεις όπου το
υπόστρωμα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαχίστου πάχους 12cm.
Η αποκατάσταση των τομών σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα γίνεται σε πάχος 20
εκατοστών και με σκυρόδεμα C16/20.
4. 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. Δεν
επιτρέπεται συμπλήρωση της όποιας καθιζήσεως με ασφαλτικό υλικό χωρίς την
προηγούμενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι αυτός ο οποίος κατασκεύασε τo σκάμμα
οφείλει να ερευνήσει και τα αίτια της καθίζησης.
Δ. Λοιπές απαιτήσεις
1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μπορεί κατά τη χορήγηση της άδειας να επιβάλει σε
ορισμένες περιπτώσεις την αυθημερόν αποκατάσταση του σκάμματος με ασφαλτικό
τάπητα.
2. Σε όλα τα σκάμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλαστικό δίκτυ
επισήμανσης των δικτύων τους, προς αποφυγή ζημιών από μελλοντικές εκσκαφές.
3. Σε κάθε περίπτωση όπου ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου μετακίνηση των δικτύων,
οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μετακινήσουν τα δίκτυά τους εντός εύλογου διαστήματος
και άνευ αποζημίωσης από το Δήμο.
4. Στην άδεια τομής και ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών μπορεί να αναγράφονται οι
απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του
αιτούντα προκειμένου να διασφαλιστεί ή έντεχνη αποκατάσταση των σκαμμάτων.
5. Προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή των εγγυήσεων όπως αυτές περιγράφονται
στο άρθρο 12 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποβάλει στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών την ακριβή οριζοντιογραφική θέση των δικτύων (σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή) όπως αυτά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών καθώς και το βάθος που
είναι τοποθετημένα τα δίκτυα. Επίσης θα πρέπει να προσκομισθεί φωτογραφικό υλικό με
την όδευσης των δικτύων καθώς και οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην
άδεια τομής.
ΑΡΘΡΟ 11: Παρακολούθηση του έργου
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, παρακολουθεί με αρμόδιους υπαλλήλους την
εξέλιξη του έργου της τομής, των εκσκαφών καθώς και των μέτρων σήμανσης και
ασφαλείας προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται τα αναφερόμενα στη χορηγηθείσα
άδεια ως και για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων. Δύναται επίσης να
παρεμβαίνει κατάλληλα όπου κρίνει ότι απαιτείται ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
κάθε έλεγχο και στοιχείο από τον αιτούντα συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών
ελέγχων, με έξοδα και δαπάνες του αιτούντα.
ΑΡΘΡΟ 12: Επιστροφή εγγυήσεων
Οι εγγυητικές επιστολές εφ’ όσον λήξει η περίοδος εγγύησης του ενός έτους και ζητείται η
επιστροφή τους, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση
της έντεχνης αποκατάστασης καθώς και την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 10 της
παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 13: Ειδικές διατάξεις
1. Στους κοινόχρηστους χώρους που καλύπτει η παρούσα, περιλαμβάνονται και οι
αγροτικοί δρόμοι του Δήμου Χερσονήσου καθώς και οι πάσης φύσεως οδοί σε περιοχές
εντός των ορίων του Δήμου μη ενταγμένες ακόμη σε σχέδιο πόλης ή οικισμού που ήδη
χρησιμοποιούνται από δημότες του Δήμου Χερσονήσου, εκτός από αυτές των οποίων η
αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει σε άλλο Φορέα.
2. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι ως άνω, ανάδοχος έργου, επιχείρηση,
οργανισμός κοινής ωφέλειας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοτική επιχείρηση κ.λπ. ,δεν
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης των έργων τους είτε δεν
αποκαθιστούν πλήρως και εντέχνως μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από του πέρατος των εργασιών των εκσκαφών και κάθε είδους φθορές του
οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού σύμφωνα με προδιαγραφές της
παρούσας, με αποτέλεσμα την δημιουργία πάσης φύσεως κινδύνων ο Δήμος επεμβαίνει
και λαμβάνει μέτρα με σκοπό ιδίως την προστασία της ασφάλειας των χρηστών των οδών
και των κοινόχρηστων χώρων, της δημόσιας υγείας, της ενημέρωσης των πολιτών, της
αποτροπής ζημιών κλπ, προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με ίδιες δαπάνες
οι οποίες εν συνεχεία βεβαιώνονται κατ’ αυτών και εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (Άρθρο 30 του Ν 1080/1980), μη αποκλειόμενης της λήψεως παντός άλλου
νομίμου μέτρου.
ΑΡΘΡΟ 14: Γενικές υποχρεώσεις
1. Ο ανάδοχος ο οποίος διενεργεί την τομή θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα σήμανσης του έργου τα οποία είναι αναγκαία για την οδική και
κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας σε συνεργασία με το
αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή Τμήμα Τροχαίας, την ασφαλή διέλευση των διερχομένων, την
ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται
απαραίτητο αφενός για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και αφετέρου για
την ελαχιστοποίηση της όχλησης των περιοίκων και των χρηστών των οδών και των
κοινόχρηστων χώρων.
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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.
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 Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει
καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού.
ΑΡΘΡΟ 15: Επιβολή διοικητικών προστίμων
Στους μη συμμορφούμενους προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως (π.χ. τομές εκσκαφές χωρίς άδεια από το Δήμο, τομές χωρίς σήμανση, αποκατάσταση σκαμμάτων κατά
παρέκκλιση των προδιαγραφών κ.λπ.) επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από το αρμόδιο
όργανο του Δήμου το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου και μετά από σχετικό
σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου αναγράφονται λεπτομερώς οι παραβάσεις:
1. Για εκτέλεση έργων που περιλαμβάνει τομή & εκσκαφές σε οδόστρωμα χωρίς
άδεια, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες 500€.
2. Για την εκτέλεση τομών και εκσκαφών σε οδόστρωμα ή κοινόχρηστους χώρους
χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/1999
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 8 της παρούσας,
επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο 1.500,00 €.
3. Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται σε αυτόν που
εκτελεί τις εργασίες Διοικητικό πρόστιμο 500€.
4. 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 500 €.
5. 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 €.
Τα πρόστιμα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση.
Όλα τα διοικητικά πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16: Ανάκληση άδειας τομής
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωμα της
ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας τομής, όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης
ή δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 2696/99. Στις περιπτώσεις αυτές η
Υπηρεσία προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση τυχόν κακότεχνων επαναφορών και
καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου
που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Ταυτόχρονα προχωρεί και
στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής επ’ ωφελεία του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 17: Ευθύνες
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Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
τομής και αποκατάστασης, καθώς και η ευθύνη για τη σήμανση του χώρου των εργασιών
σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα, ανήκουν καθ’ ολοκληρίαν στον Αιτούντα, επ’
ονόματι και με την εγγύηση του οποίου εξεδόθη η Άδεια τομής-εκσκαφών. Ο Αιτών φέρει
επίσης και ακέραια την ευθύνη για οτιδήποτε ήθελε προκύψει ως συνέπεια από την μη
ορθή τήρηση της παρούσας.
Ο ανάδοχος έργου, η επιχείρηση, ο οργανισμός κοινής ωφέλειας, το νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, η δημοτική επιχείρηση κ.λπ. ο οποίος προέβη στην τομή του οδοστρώματος και
στη διενέργεια εκσκαφών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρηση της
μέχρι της τελικής αποκατάστασης. 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 Δήμου για συντήρηση ή αποκατάσταση της τομής δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο έργου, την επιχείρηση, τον οργανισμός κοινής ωφέλειας, το
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τη δημοτική επιχείρηση κ.λπ. από τις ευθύνες του για όποιο
ατύχημα ή ζημία ήθελε προκύψει.
ΑΡΘΡΟ 18: Διάρκεια ισχύος της άδειας τομής
Η άδεια τομής έχει διάρκεια ισχύος τρείς (3) μήνες από την έκδοση της.
ΑΡΘΡΟ 19: Έναρξη ισχύος
Από την ψήφιση της Κανονιστικής Διάταξης και των διοικητικών προστίμων, από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου, τη δημοσίευσή της στον τύπο καθώς και την
έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
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