
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Πληροφορίες: Ζαραφέτα Μάγδα
Ταχ. Δ/νση : 2ο χιλ. Τρίπολης-Περθωρίου
22100-ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2713610325
FAX:2713610342

                       
                        ΤΡΙΠΟΛΗ   12-12-2019   

Αρ. Πρωτ.  276784/67056

ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1

22132-ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ,

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ.

ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε σημεία αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προς

τοποθέτηση αγωγού Ύδρευσης.

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις  διατάξεις  του  Ν.2696/99  (ΦΕΚ  57Α/23-03-1999)  «Περί  κυρώσεως  του  Κώδικα  οδικής

κυκλοφορίας». 

2 . Την με αρ. πρωτ.  Δ3 - Γ/ 21653 / 5 -10 -2011 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3 . Την  υπ.  αριθμ  269280/65424/08-10-2019 αίτηση  της  «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ»  για

χορήγηση  άδειας  τομής  για  την  Αντικατάσταση  Δευτερεύοντος  δικτύου  Ύδρευσης  του  Συνδέσμου

Υδάτινων  έργων  Μεθυδρίου  των  Τ.Κ.  Βλαχέρνας,  Δάρα,  Λίμνης,  Ορχομενού,  Παλαιόπυργου,

Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης, σε σημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας

και τα κατασκευαστικά σχέδια που τη συνοδεύουν.

4 . Την  επίβλεψη  των  εκτελούμενων  εργασιών  και  σήμανσης  και  την  εφαρμογή  των  κειμένων

διατάξεων περί ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα  διερχόμενα οχήματα θα την έχει

η Διεύνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

5 . Την αυτοψία που έγινε από Μηχανικό της Υπηρεσίας μας.
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Την  άδεια  τομής  τοποθετήσεως  αγωγού  ύδρευσης   από σημεία  διέλευσης  αρμοδιότητας  της

Υπηρεσίας μας,  σύμφωνα με τη μελέτη που υποβλήθηκε και  με τους ακόλουθους όρους:

1. Όλες οι εργασίες εκσκαφής και επαναφοράς των τομών των οδοστρωμάτων και ρεμάτων

θα εκτελεσθούν με φροντίδα και δαπάνες του αιτούντος.

2. Η χάραξη της τομής του ασφαλτικού οδοστρώματος θα γίνει με ασφαλτοκόπτη σε όλο το

πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας. Η τάφρος τοποθετήσεως του αγωγού θα επανεπιχωθεί με

θραυστά  υλικά  λατομείου  με  την  απαιτούμενη  συμπύκνωση  και  επί  αυτής  θα  γίνει  η

αποκατάσταση  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος  σε  όλο  το  πλάτος  της  λωρίδας

κυκλοφορίας,  συμπεριλαμβανομένων  των  στρώσεων οδοστρωσίας  καθώς  και  ασφαλτικής

στρώσης, βάσει των προβλεπόμενων προδιαγραφών, ώστε να αποτελέσει ενιαίο σώμα με τον

υφιστάμενο ασφαλτικό τάπητα.

3. Σε περίπτωση εγκάρσιας τομής σε ολόκληρο το πλάτος της οδού, πρώτα θα κατασκευασθεί

το μισό της τομής (δηλαδή το μισό πλάτος της οδού) ώστε η κυκλοφορία να γίνεται ακίνδυνα

από το άλλο μισό πλάτος του οδοστρώματος. Αφού πρώτα αποκατασταθεί πλήρως η οδός στο

πρώτο μισό του πλάτους αυτής θα επακολουθήσει και η κατασκευή του δεύτερου μισού της

τομής και τέλος η αποκατάσταση της οδού, σε όλο το πλάτος της.

4. Το βάθος της τομής θα είναι αυτό που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια τομής, και σε

κάθε περίπτωση το εναπομένον βάθος από το ανώτατο σημείο του εγκιβωτισμού με άμμο του

κατασκευαζόμενου αγωγού έως το κατάστρωμα της οδού δε θα υπολείπεται των 0,50μ.

5. Σε καμία περίπτωση δεν  θα αποτίθενται  -ούτε  προσωρινά-  προϊόντα εκσκαφής επί  του

σώματος  της  οδού,  αλλά  θα  φορτώνονται  και  θα  απομακρύνονται  έξω  από  τη  ζώνη  της

ταυτόχρονα με την εκσκαφή.

6. Το  σκάμμα  θα  γεμιστεί  σε  όλο  το  πλάτος  με  κατάλληλα  προϊόντα  όπως  αναλυτικά

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

7. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για

την  ομαλή  διεξαγωγή της  κυκλοφορίας  πεζών  και  τροχοφόρων,  δηλαδή  θα  τοποθετηθούν

σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ εμπόδια για την ημέρα και φωτεινά σήματα για τη νύχτα.

8. Σε  περίπτωση  ατυχήματος  είτε  σε  εργαζόμενους,  είτε  σε  διερχόμενους,  πεζούς  και  σε

οχήματα, την ποινική και αστική ευθύνη  θα φέρουν οι εκτελούντες τις εργασίες.

9. Σε  περίπτωση που οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες αποκαταστάσεως των  οδών και

ρεμάτων  δεν εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και στο μέλλον παρουσιασθεί

καθίζηση  της  τομής,  την  υποχρέωση για  την  άμεση  αποκατάσταση θα  έχει   η  Διεύθυνση

Τεχνικών Έργων που  είναι  ο  κύριος  του  Έργου ,   καθώς και  την  ευθύνη για  κάθε  τυχόν

ατύχημα που θα συμβεί εξ αιτίας της καθιζήσεως αυτής.

10. Απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε άλλης  τομής εκτός από τις  παραπάνω.

11. Η  παρούσα  άδεια  αφορά  μόνο  την  τομή  για  την  Αντικατάσταση  Δευτερεύοντος

δικτύου Ύδρευσης του Συνδέσμου Υδάτινων έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα,

Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης
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και  στην  άμεση  αποκατάστασή  του  και  δεν  υποκαθιστά  σε  καμία  περίπτωση  άλλες

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αδειοδοτήσεις.

12. Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων θα  φέρει  ακέραιη  την  ευθύνη  για  οποιαδήποτε

δυσλειτουργία παρουσιαστεί στα τμήματα  των οδών και ρεμάτων  όπου επεμβαίνει τόσο κατά

την διάρκεια των εργασιών ,όσο και   μετά την λήξη τους και χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)

μηνών από την περαίωση του έργου. 

13. Η παρούσα άδεια για την τομή της οδού ισχύει μέχρι τη βεβαίωση περαίωσης του

έργου.

14. Τέλος,  σε  περίπτωση που δε  συμμορφωθεί  ο  αιτών  με  όλα  τα  παραπάνω,  θα

διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών και θα αφαιρείται η παρούσα άδεια, ενώ θα κινείται δίωξη

κατά των υπευθύνων  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας  

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Αρκαδίας 

    Πανουκλιάς Κων/νος 

                               Πολ/κός  Μηχ/κος με  Α΄β 
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