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ΠΡΟΣ : 1. Τις Περιφέρειες της Χώρας
α.Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης
Έδρες τους στις Περιφέρειες
β.Δ/νσεις Τοπ.Αυτ/σης & Δ/σης
Έδρες τους στους Νομούς
2. Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της Χώρας
Έδρες τους στους Νομούς

Σταδίου 27
101 83 Αθήνα
Γ.ΠερδικάκηςΓ.Πολυκαλάς
213 1364305-4707
213 1364716

Αριθμ. Εγκυκλίου : 47
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α.
Με αφορμή ερωτήματα, που υποβάλλονται στο Υπουργείο μας σχετικά με τη διενέργεια τομών
κατά την εκτέλεση έργων από τρίτους (επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας, νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, δημοτικές επιχειρήσεις κ.λ.π.) στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α., παρέχουμε τις
ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.
Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διενέργεια τομών κατά την εκτέλεση των έργων σε
οδούς από τρίτους, καθώς και της εποπτείας τους από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς
συντήρησης της οδού περιλαμβάνεται στο Ν.2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57
Α’) και στις νεώτερες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για
το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α’/12-8-2006).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Άρθρο 47 παρ.3 του Ν.2696/1999
ΦΕΚ 57 Α’) η εκτέλεση εργασιών τομής εντός της ζώνης του καταστρώματος εθνικής, επαρχιακής,
δημοτικής ή κοινοτικής οδού από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού
υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική
Αρχή. Στην άδεια ορίζεται ο χρόνος αποκατάστασης της φθοράς από την επιχείρηση ή το πρόσωπο
για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Μετά τη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι
αρμόδιες προς συντήρηση υπηρεσίες της οδού υποχρεούνται να αποκαθιστούν τις γενόμενες
φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του
προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την
είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Επίσης στο Ν.3481/2006 (άρθρο 7 παρ.7) περιλήφθηκε διάταξη με την οποία και η Δημόσια
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Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.), καθώς και οι εταιρείες παροχής φυσικού αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) στις
οποίες παρέχονται δικαιώματα κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου ( σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ.4 του Ν.2364/1995 ΦΕΚ 252 Α’) υποχρεώνονται πλέον, προκειμένου να
εγκαταστήσουν πάσης φύσεως υπόγεια δίκτυα, να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες για την
συντήρηση οδών υπηρεσίες για έκδοση άδειας τομής οδοστρώματος. Επιπλέον με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ίδιου νόμου προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και χρονικών
προθεσμιών για την διαπίστωση και αντιμετώπιση των βλαβών, που προέρχονται από την εκτέλεση
έργων από τρίτους σε δημόσιες οδούς με την υποχρέωσή τους να αποκαθιστούν πλήρως και
εντέχνως μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από του πέρατος των εργασιών τις τομές και
κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού. Σε περίπτωση που οι
αρμόδιες για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίες διαπιστώσουν ότι οι τυχόν βλάβες και τομές του
οδοστρώματος δεν έχουν εντέχνως και επαρκώς αποκατασταθεί, τότε οι υπηρεσίες αυτές
υποχρεούται να αποκαταστήσουν τη βλάβη καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στο πρόσωπο για
λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο και εισπράττοντας αυτή με τις διατάξεις που ισχύουν για
την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων.
Με το προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο θεσπίζεται υποχρέωση όλων των φορέων του
δημοσίου, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού να συντονίζουν και εποπτεύουν τις εργασίες, που
εκτελούνται από τρίτους στα οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς τους διασφαλίζοντας τη τήρηση όλων των
απαιτούμενων από το νόμο μέτρων ασφαλείας κατά τη φάση εκτέλεσης των έργων, καθώς και την
έγκαιρη, έντεχνη και πλήρη αποκατάσταση των βλαβών και τομών του οδοστρώματος με στόχο την
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη δημιουργία συνθηκών
ασφαλούς και χωρίς προβλήματα λειτουργίας των οδών.
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούνται οι Περιφέρειες, να κοινοποιήσουν το ταχύτερο τη
παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
της χωρικής αρμοδιότητάς τους, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Επίσης οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν τη παρούσα εγκύκλιο
σε όλα τα υπηρεσιακά τους όργανα, που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της κατάστασης των
οδών αρμοδιότητάς τους.
Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www.ypes.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΚΕΔΚΕ
Γενναδίου 8 κ’ Ακαδημίας 65
106 73 ΑΘΗΝΑ
2. ΕΝΑΕ
Μεσογείων 15
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝ.ΝΑΚΟΣ

3.
4.
5.
6.

Γραφείο Γεν.Γραμματέα
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γεν.Δ/νσεις του Υπουργείου
Δ/νσεις του Υπουργείου
(με την παράκληση προς τη Δ/νση
Μηχ/σης και ΗΕΣ να την αναρτήσει
δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.)
7. Δ.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’
σε δεκαοκτώ (18) αντίγραφα
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