
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 29/2021 
 
Θέμα: Έγκριση της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση ετήσιας άδειας 
εκσκαφής οδών στην COSMOTE για αντιμετώπιση βλαβών και μικρές 
επεκτάσεις των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της. 

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:15μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική εξ αναβολής 
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 8378/05-
02-2021 (Β’ 454), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2042/12-02-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Κύρκου Κυριάκος 
Γεώργου Τρύφων  
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη   
Νάτσης Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  
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Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
Αβραμίδης Ιωάννης. 

Πριν την συζήτηση του 3ου θέματος, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου 
Τρύφων, Θεοδοσιάδης Πρόδρομος και Ιωαννίδου Ελένη. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
Ιωάννου Χρήστος. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξη, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ιορδάνη, ο οποίος 
έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 10/2021 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία εισηγείται τη χορήγηση άδειας 
τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στην εταιρεία με την διακριτική επωνυμία 
«COSMOTE» με διάρκειας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή έως 
31/12/2021 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την με αριθμό 10/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 Την εισήγηση του αντιδημάρχου ΜΠΑΝΤΗ Ι. 
 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στην εταιρεία 
με την διακριτική επωνυμία «COSMOTE» με διάρκειας έως το τέλος του τρέχοντος 
έτους, δηλαδή έως 31/12/2021, με τους παρακάτω όρους: 

Α) ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ - ΕΥΘΥΝΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  

Οι εργασίες τομής και πλήρους αποκατάστασης των προξενηθεισών ζημιών θα 
εξασφαλίζουν:  

- Την ασφαλή διέλευση πεζών (αρθρ. 48 ν. 2696/ΚΟΚ)  

- Την ασφαλή διέλευση οχημάτων  

- Την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες  

- Την αποφυγή ζημιών σε άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας  

- Την κατάλληλη & σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές οδική σήμανση των εργασιών 

- Τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων  

- Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε θέσεις που να επιτρέπουν μελλοντικά την 
απρόσκοπτη κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, κρασπέδων, ρείθρων, 
πεζοδρομίων και γενικά κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση βελτίωση ή 
ανακαίνιση των οδών στις οποίες εγκαθιστά το δίκτυο του.  
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- Σε περίπτωση κάθετης τομής του οδοστρώματος θα γίνεται μερική κατάληψη του 
οδοστρώματος, αποκατάσταση αυτού και στη συνέχεια στο υπόλοιπο τμήμα του έτσι 
ώστε να μη διακόπτεται η κυκλοφορία. Η τομή του οδοστρώματος θα γίνεται με 
χρήση ασφαλτοκόπτη ώστε να μην υπάρξει διαταραχή τον υπόλοιπου 
οδοστρώματος. 

- Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δεν θα 
υπάρχει ανοικτό όρυγμα μήκους μεγαλύτερο των δέκα (10) μέτρων και σε βάθος 
μεγαλύτερου τον μισού (0,50) μέτρου στο τέλος της ημέρας και θα εξασφαλιστεί με 
μέριμνα του αδειούχου η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των 
οχημάτων με την κατάλληλη σήμανση ημέρας και νύχτας.  

- Σε διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς θα γίνονται διαβάσεις σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

- Η αποκατάσταση πεζοδρομίων, πεζόδρομων και δρόμων θα γίνεται με τις ίδιες 
προδιαγραφές, 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 προδιαγραφές.  

- Η επιφάνεια αποκατάστασης που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών πρέπει 
να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, 
το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κλπ.  

- Ο λήπτης της άδεις μεριμνά για την απομάκρυνση όλων των υλικών – αποβλήτων 
που έχουν απομείνει, την απόρριψη τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις , τον 
καθορισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της 
μορφής της οδού και των γύρω χώρων της στην πρότερη τους κατάσταση.  

- Σε περίπτωση που λάβει χώρα διαπλάτυνση ή παραλλαγή ή επισκευή της οδού, 
στο μέλλον, επί της οποίας εκτελέστηκε το έργο, ο αδειούχος υποχρεούται να 
μετατοπίσει ή να προσαρμόσει στη νέα κατάσταση ή στη νέα κυκλοφοριακή 
διαμόρφωση το δίκτυο ή την οποιαδήποτε υποδομή, που εγκατέστησε με βάση την 
άδεια τομής, εντός προθεσμίας που θα καθορίσει ο δήμος Αμυνταίου, εφόσον 
υφίσταται τέτοια ανάγκη και με δικές του εξ ολοκλήρου δαπάνες. 

Β) ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ  

- Η μη συμμόρφωση με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τομής και ιδιαίτερα της 
σήμανσης του έργου η οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή 
ασφάλεια και της σήμανσης της τομής που είναι αναγκαία για την ενημέρωση των 
πολιτών, θεωρείται απαράδεκτη και με τη διαπίστωση της ανακαλείται αυτόματα η 
άδεια τομής και επιβάλλεται πρόστιμο.  

- Ο αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης σύμφωνης 
γνώμης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής πριν την εκτέλεση εργασιών καθώς και την 
λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου μέτρου ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και 
πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή τον δήμο 
Αμυνταίου.  

- Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται 
ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και 
ευθύνη τον αδειούχου. 

Γ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  

- Ο Δήμος, μπορεί αν χρειαστεί να παρακολουθεί με αρμόδιο εργατοτεχνικό 
προσωπικό την εξέλιξη του έργου των τομών προκειμένου να διαπιστώσει την 
έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και να επεμβαίνει κατάλληλα.  
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- Αν μετά την ολοκλήρωση τον έργου και την εξέταση του χώρου όπου 
διενεργήθηκαν οι εργασίες, διαπιστωθεί ή έντεχνη, επιμελής και προσήκουσα 
εκτέλεσή του, καθώς επίσης και κάθε αποκατάσταση ζημιάς που ανέκυψε κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, εκδίδεται απόφαση Δ.Σ. οριστικής παραλαβής τον έργου, η 
οποία επιδίδεται και στον αδειούχο. Μετά την οριστική παραλαβή του επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων 

Δ) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ  

- Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας εκτέλεσης 
εργασιών, όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης ή δεν έχουν τηρηθεί τα 
οριζόμενα στο άρθρο 47 τον 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 τον 
οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων 
εφόσον διαπιστωθεί το γεγονός εντός ενός έτους από την γενομένη αποκατάσταση. 
Ταυτόχρονα προχωρεί και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και δεν 
υποχρεούνται επίσης σε επιστροφή τυχόν δυνητικού τέλους που έχει καταβληθεί. 

Ε) ΕΥΘΥΝΕΣ  

- Ο αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα 
προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. που θα συναντά κατά την 
εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.  

- Ο αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, 
έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί 
κατά την εκτέλεση του έργου.  

- Ο αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης 
φύσεως υποχρεώσεών τον, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του έργου, 
από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, 
έναντι τον προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτον εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε 
ευθύνη της υπηρεσίας.  

- Στην περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ζημιά επί του οδοστρώματος στα 
σημεία και την όδευση της τομής μετά την ολοκλήρωση του έργου και αφού έχει 
αποκατασταθεί η τομή στην πρότερα κατάσταση, ο αδειούχος για μία διετία Θα είναι 
υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξ' ολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά 
προκύψει επί τον οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής για το 
διάστημα αυτό, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) 
υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει. Κατά το διάστημα των 2 ετών εξακολουθεί να 
ισχύει η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή. Μετά το πέρας της διετίας θα ευθύνεται για 
κάθε ζημία που θα αποδεικνύεται ότι προήλθε από την πλημμελή εκτέλεση των 
εργασιών αποκατάστασης της τομής.  

- Ο αδειούχος θα πρέπει πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας να ενημερώνει 
την τεχνική υπηρεσία του δήμου Αμυνταίου για την ακριβή θέση εκτέλεσης των 
εργασιών, τον χρόνο αποκατάστασης, τον υπεύθυνο εργασιών κλπ. 

ΣΤ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου (οικονομική 
υπηρεσία) εγγυητική επιστολή ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) 
- Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον ένα 
χρόνο.  
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- Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της ως άνω εγγυητικής επιστολής, ο 
αδειούχος υποχρεούται αμελλητί να συμπληρώσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής 
ή να εκδίδει νέα προς αναπλήρωση της καταπίπτουσας. Η κατάπτωση της 
εγγυητικής θα μπορεί να γίνει με απλή επιστολή τον Δήμου προς την εκδότρια Αρχή.  

- Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον αδειούχο μετά την οριστική παραλαβή των 
εργασιών και των αποκαταστάσεών του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 

Ζ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

Μετά τη λήψη της άδειας τομής, ο αιτών υποχρεώνεται να θεωρεί την άδεια στην 
αρμόδια αστυνομική αρχή για την έναρξη των εργασιών και το συντονισμό των 
επεμβάσεων.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης πραγματοποίησης των εργασιών, λόγω καιρικών 
συνθηκών που δυσχεραίνουν τη συνέχισή τους, πέραν της προβλεπόμενης στην 
άδεια τομής ημερομηνίας ή μη έγκαιρης έναρξης αυτών για τον ίδιο λόγο, οι ακριβείς 
ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών θα καθορισθούν σε απευθείας συνεννόηση με 
την τροχαία και με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Η) ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  

Η άδεια τομής δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση άλλες άδειες, τις οποίες είναι 
υποχρεωμένος ο αιτών να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για 
την εκτέλεση εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο της άδειας τομής. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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