
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 25/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 3/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Άδεια διέλευσης αρδευτικού δικτύου. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12:30 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 4517/21-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 

(7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                                ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

4. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                              
                               

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 20/03/2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου η οποία παρατίθεται αυτούσια 

παρακάτω: 

« Θέμα : Άδεια διέλευσης αρδευτικού δικτύου  

Σχετικά: Η με αριθ. 2023/05.02.2019 αίτηση της ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε 

     Η με αριθ. 2703/18.02.2019 αίτηση του Χατζητρύφωνος  Α. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1. Με την παραπάνω σχετική αίτηση της η ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ζητά άδεια 
εκσκαφής προκειμένου να κατασκευάσει υπόγειο δίκτυο άρδευσης. 
Το δίκτυο θα ξεκινά από υφιστάμενη γεώτρηση στο αριυμ 3737 

αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής Αγίου Παντελεήμονα. Το 
πρώτο τμήμα του δικτύου 150μ θα διέρχεται από αγροτική οδό και 

θα διασχίσει εγκάρσια την οδό Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα, 
ενώ το δεύτερο τμήμα 410μ  θα συνεχίσει κατά μήκος της εν λόγω 
οδού. 
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2. Με την παραπάνω σχετική αίτηση του Χατζητρύφωνος Ανδρόνικου 
ζητά άδεια εκσκαφής για διέλευση αρδευτικού δικτύου εγκάρσια της 

οδού Αμυνταίου Πετρών. 

Για την έκδοση των άδειας διέλευσης των δικτύων προτείνεται: 

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τουλάχιστον 10 ημέρες 
νωρίτερα από την υλοποίηση: 

Α) σχετική δήλωση για την ημέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών και  

Β) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ύψους 300€ για την 
εγκάρσια διέλευση ασφαλτοστρωμένων οδών και εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης εργασιών ύψους 500€ για την διέλευση από οδούς μη 
ασφαλτοστρωμένους 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών να μεριμνήσουν για την κυκλοφορία των 

οχημάτων με κατάλληλη διευθέτηση της κίνησης. 

Επίσης να μεριμνήσουν για την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων 

ασφαλείας – σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων σε οχήματα ή πεζούς 
σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις υποδείξεις του 
Αστυνομικού τμήματος Αμυνταίου στο οποίο και πρέπει να κοινοποιήσουν 

την παρούσα άδεια και να τη θεωρήσουν σύμφωνα με το Ν.2696/1999. 

Θα πρέπει να απευθυνθούν στους άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας 

(Ο.Τ.Ε., CYTA, κ.λ.π.) για να σας ενημερώσουν για τυχόν αγωγούς – 
δίκτυα τους στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο τρόπος αποκατάστασης του σκάμματος για την τομή στο οδόστρωμα θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες που θα 
υλοποιηθούν την ίδια ημέρα:  

1. Κοπή οδοστρώματος με περιστρεφόμενο δίσκο 

2. Τοποθέτηση αγωγού ιδιώτη 

3. Πλήρωση και συμπύκνωση-διαβροχή σκάμματος με θραυστό υλικό 
οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-150 μέχρι την στάθμη 30 cm κάτω από την τελική 
επιφάνεια του οδοστρώματος 

4. Κατασκευή στρώσης βάσης με συμπύκνωση και διαβροχή με υλικό 
οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-155 με τελικό πάχος συμπύκνωσης 20 cm 

5. Κατασκευή στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος ΠΤΠ Α-265 με 
τελικό πάχος συμπύκνωσης 10 cm  (στα σημεία που διέρχεται το δίκτυο 
από ασφαλτοστρωμένες οδούς)  

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αμυνταίου και θα 
αναγράφεται με ακρίβεια η θέση του έργου (π.χ. 2 χλμ οδού Βαλτονέρων-

Αναργύρων) και θα περιέχεται παράγραφος όπου θα αναφέρονται τα εξής : 
«…το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας».  

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται στους 12 μήνες και αρχίζει από την 
ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης της Υπηρεσίας από τον ενδιαφερόμενο 
για την πλήρη αποκατάσταση της οδού. 
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Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση εργασιών, η 
υπηρεσία θα προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε 

βάρος και για λογαριασμό του κύριου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα 
γίνει κατάπτωση της εγγύησης με απλή δήλωση της υπηρεσίας προς τον 

φορέα έκδοσης. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης ο κύριος του έργου μπορεί να 

ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 
της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87Α/2010), 

2. Την από 20/03/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 
Αμυνταίου 

3. Την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. και εγκρίνει την 
χορήγηση άδειας εκσκαφής προκειμένου να κατασκευάσει υπόγειο δίκτυο 
άρδευσης. 

Β. Αποδέχεται το αίτημα του κ. ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ Ανδρόνικου του 
Νικολάου και εγκρίνει την χορήγηση άδειας εκσκαφής προκειμένου να 

κατασκευάσει υπόγειο δίκτυο άρδευσης. 

Γ. Οι ανωτέρω άδειες διέλευσης αρδευτικού δικτύου θα χορηγηθούν με 
τους εξής όρους: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στην υπηρεσία τουλάχιστον 10 ημέρες 
νωρίτερα από την υλοποίηση: 

Α) σχετική δήλωση για την ημέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών και  

Β) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ύψους 300€ για την 
εγκάρσια διέλευση ασφαλτοστρωμένων οδών και εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης εργασιών ύψους 500€ για την διέλευση από οδούς μη 
ασφαλτοστρωμένους. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών να μεριμνήσουν για την κυκλοφορία των 
οχημάτων με κατάλληλη διευθέτηση της κίνησης. 

Επίσης να μεριμνήσουν για την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων 
ασφαλείας – σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων σε οχήματα ή πεζούς 
σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις υποδείξεις του 

Αστυνομικού τμήματος Αμυνταίου στο οποίο και πρέπει να κοινοποιήσουν 
την παρούσα άδεια και να τη θεωρήσουν σύμφωνα με το Ν.2696/1999. 

Θα πρέπει να απευθυνθούν στους άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας 
(Ο.Τ.Ε., CYTA, κ.λ.π.) για να σας ενημερώσουν για τυχόν αγωγούς – 
δίκτυα τους στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο τρόπος αποκατάστασης του σκάμματος για την τομή στο οδόστρωμα θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες που θα 
υλοποιηθούν την ίδια ημέρα:  
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1. Κοπή οδοστρώματος με περιστρεφόμενο δίσκο 

2. Τοποθέτηση αγωγού ιδιώτη 

3. Πλήρωση και συμπύκνωση-διαβροχή σκάμματος με θραυστό υλικό 
οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-150 μέχρι την στάθμη 30 cm κάτω από την τελική 

επιφάνεια του οδοστρώματος 

4. Κατασκευή στρώσης βάσης με συμπύκνωση και διαβροχή με υλικό 
οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-155 με τελικό πάχος συμπύκνωσης 20 cm 

5. Κατασκευή στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος ΠΤΠ Α-265 με 
τελικό πάχος συμπύκνωσης 10 cm  (στα σημεία που διέρχεται το δίκτυο 

από ασφαλτοστρωμένες οδούς)  

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αμυνταίου και θα 
αναγράφεται με ακρίβεια η θέση του έργου (π.χ. 2 χλμ οδού Βαλτονέρων-

Αναργύρων) και θα περιέχεται παράγραφος όπου θα αναφέρονται τα εξής : 
«…το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας».  

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται στους 12 μήνες και αρχίζει από την 
ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης της Υπηρεσίας από τον ενδιαφερόμενο 

για την πλήρη αποκατάσταση της οδού. 

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση εργασιών, η 

υπηρεσία θα προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε 
βάρος και για λογαριασμό του κύριου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα 
γίνει κατάπτωση της εγγύησης με απλή δήλωση της υπηρεσίας προς τον 

φορέα έκδοσης. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης ο κύριος του έργου μπορεί να 

ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2019 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
 
 

       Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ. 
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