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Όροι εκτέλεσης και αποκατάστασης της τοµής-ευθύνη αναδόχου: 
 
1. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός προθεσµίας ........ ηµερών από .................... 

έως ...................... συµπεριλαµβανοµένης και της ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των  προξενηθεισών ζηµιών µε την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλίσει: 

 
           Α. Την ασφαλή διέλευση πεζών. (αρθ. 48  Ν 2696/99  ΚΟΚ) 
 
           Β. Την ασφαλή διέλευση οχηµάτων  
 
           Γ. Την αποφυγή ζηµιών στις  όµορες ιδιοκτησίες 
 
           ∆. Την αποφυγή ζηµιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας  
 
 Ε.  Την κατάλληλη οδική σήµανση σύµφωνα µε το αρθ. 9, Ν2696/99 – Κ.Ο.Κ. 
 
 ΣΤ. Τον απεγκλωβισµό των ήδη σταθµευµένων οχηµάτων. 
 
 
2. Ο Αδειούχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του ∆ικτύου σε θέση που να 
επιτρέπει µελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, 
κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδροµίων και γενικά να επιτρέπει κάθε µελλοντική 
επέµβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση των οδών στις οποίες εγκαθιστά το 
δίκτυό του, σύµφώνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καµία περίπτωση οι 
εργασίες του Αδειούχου δεν θα παρεµβάλλουν εµπόδια στην εκτέλεση εργασιών 
οδοποιίας στον χώρο εκτέλεσης του έργου. 
 
 
3. Σε περίπτωση κάθετης τοµής του οδοστρώµατος, θα γίνεται µερική κατάληψη 
οδοστρώµατος, αποκατάσταση αυτού και στη συνέχεια το υπόλοιπο τµήµα έτσι  
ώστε να µη διακόπτεται  η κυκλοφορία. Η τοµή του οδοστρώµατος θα γίνεται µε 
χρήση ασφαλτοκόπτη. 
 
 
 
4. Ο Αδειούχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε τµηµατική αποκατάσταση της 
τοµής σύµφώνα µε την πάροδο των σχετικών εργασιών, ώστε να µην µείνει ανοικτό 
όρυγµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ειδικώς επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών τοµής σε καµία περίπτωση δεν θα υπάρχει ανοικτό όρυγµα 
µήκους µεγαλύτερου των δέκα (10) µέτρων και θα εξασφαλιστεί µε µέριµνα του 
Αδειούχου η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων. 
Επίσης δεν θα παραµένουν ανοιχτά ορύγµατα για την εκ των υστέρων κατασκευή 
των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων 
επίσκεψης), κάθε µέρα µετά το πέρας των εργασιών, τα ανοιχτά ορύγµατα 
κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται µε σιδηρές λαµαρίνες πάχους 
τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις µε άλλες κάθετες 
οδούς δεν θα παραµένει ανοιχτό όρυγµα αλλά αυτό θα καλύπτεται µε σιδηρές 
λαµαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. 
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5. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των 
προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο 
Αδειούχος υπέχει την υποχρέωση να επιµελείται της φορτώσεως και της 
απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόµενα προς τούτο µέρη ταυτόχρονα µε την εκτέλεση 
της εκσκαφής. 
 
 
6. Η αποκατάσταση των πεζοδροµίων, πεζόδροµων, και δρόµων θα γίνεται µε τις 
ίδιες προδιαγραφές και τα ίδια υλικά και της ίδιας ποιότητας  που  ήταν πριν την  
εκσκαφή. Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται υποχρεωτικά κατά στρώσεις σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τα δε αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων θα 
προσκοµίζονται στην υπηρεσία µας πριν από την επιστροφή της Ε.Ε. καλής 
εκτελέσεως. 
 
 
 
7. Η επιφάνεια της τοµής, που θα προκύψει µετά το πέρας των εργασιών 
αποκατάστασης της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρµοσµένη υψοµετρικά µε το 
υπόλοιπο οδόστρωµα της οδού, το έρεισµα, το πεζοδρόµιο κ.λ.π. . Εξυπακούεται, ότι  
 
ο Αδειούχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τοµής, µε την αποµάκρυνση 
όλων των υλικών που θα έχουν αποµείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόµενους 
χώρους και θέσεις, τον καθαρισµό της οδού, των πεζοδροµίων, των ερεισµάτων και 
την αποκατάσταση της µορφής της οδού και των γύρω χώρων της στην πρότερή 
τους κατάσταση. 
 
 
 
8. Με την εκπνοή της προθεσµίας της άδειας εκσκαφής και στην περίπτωση που δεν 
έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζηµιών, θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή, άνευ 
προηγούµενης δικαστικής απόφασης ή άλλου οργάνου, παρά µόνο µετά από 
εισήγηση του αρµόδιου τεχνικού υπαλλήλου ο οποίος θα διενεργήσει την αυτοψία. Αν 
όλα εκτελεσθούν καλώς, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή µετά από το χρόνο 
εγγύησης της αποκατάστασης, που ορίζεται σε ένα έτος. Ο χρόνος εγγύησης της 
αποκατάστασης αρχίζει από την ηµεροµηνία λήξης της άδειας εκσκαφής. Για αυτό το 
χρονικό διάστηµα (χρόνος εγγύησης) ο αδειούχος είναι υπεύθυνος για την 
συντήρηση της αποκατάστασης των χανδάκων καθώς και για όλα τα προβλήµατα 
που τυχόν να προκύψουν από αυτήν. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα 
καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία βάσει του άρθρου 7 παρ. 7  του ν. 2307/95. 
 
 
9. Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πινακίδας πληροφόρησης του φορέα του έργου 
και του αναδόχου καθώς επίσης και του αριθµού αδείας από το ∆ήµο. 
 
 
10. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά, που θα 
προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την 
εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους. 
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11. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, 
έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς προκληθεί 
κατά την εκτέλεση του Έργου. 
 
 
12. Όπου δεν έχει γίνει η πλήρης διάνοιξη των οδών και ο ∆ήµος διανοίξει τους 
ανωτέρω δρόµους στην  οριστική τους θέση, δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές 
που θα προξενηθούν στο δίκτυό σας. 
 
 
 

Λοιπές άδειες 
  
 
13. Η παρούσα άδεια τοµής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι 
υποχρεωµένος ο Αδειούχος να λάβει από άλλους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς 
για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος. 
 
 
 
 
14. Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τοµής να λάβει την 
προβλεπόµενη από την οικεία νοµοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρµόδιες 
αστυνοµικές αρχές. 
 
 
15. Η έκδοση νέας αδείας εκσκαφής θα δίνεται αφού πρώτα περατωθεί η        
προηγούµενη και γίνει αυτοψία από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου. 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:      

• Σας επισηµαίνουµε ότι είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε 

α) Με την εταιρεία Φυσικού Αερίου, Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. τηλ. 210-3406000,  

πάντα πριν την εκτέλεση των εργασιών σας, για ενηµέρωσή σας ως προς το 

δίκτυο του Φυσικού Αερίου, προς αποφυγή ζηµιών.     

β) Με το Γραφείο Ύδρευσης του ∆ήµου Αµαρουσίου της ∆/νσης 

Εξωτερικών Συνεργείων, στα τηλ. 210 – 8760148 και 210 – 8760149. 

• Τονίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν ανάλογα µέτρα (παρεµπόδιση ή 

αποτροπή της νόµιµης ή παράνοµης στάθµευσης), ώστε η κυκλοφορία των 

οχηµάτων να διεξάγεται κανονικά στα προαναφερόµενα οδικά τµήµατα.  

 
 
 
 
 


