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Άρθρο 1  Πεδίο Εφαρμογής - Γενικά  

Ο  παρών Κανονισμός αφορά  

 πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές, 

διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου οικοπέδων, κλπ.) μέσα στα διοικητικά 

όρια του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και 

 όσους εκτελούν έργα πρασίνου ή πάσης φύσεως τεχνικά έργα σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 

 

Κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο Τεχνικό Έργο που εκτελείται μέσα στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, πρέπει  

Α.  να πληροί τους κανόνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία και 

τον παρόντα Κανονισμό  

Β.  να είναι εφοδιασμένο με τις νόμιμες άδειες για την υλοποίησή του 

Γ.   να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ανωτέρω περιορισμούς 

 

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, πέραν της επιβολής 

προστίμων, συνεπάγεται την προσωρινή διακοπή των εκτελούμενων 

εργασιών από τον αρμόδιο φορέα του Δήμου.   

 

Αρμόδιος Φορέας του Δήμου για τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό 

νοούνται η Τεχνική Υπηρεσία ή η Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) του Δήμου. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο, προς διευκόλυνση των ως άνω υπηρεσιών, μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει ειδική Επιτροπή του Δήμου όπως, τη Επιτροπή Τεχνικών θεμάτων-

Ρυμοτομικού και Χωροταξικού, ή την Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας 

και η Επιτροπή Περιβάλλοντος-Ενέργειας κ.λπ. του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να 

συμβάλουν με κάθε τρόπο στην εφαρμογή του Παρόντος Κανονισμού.  

 

Προ της έναρξης των εργασιών οι κύριοι ιδιωτικών έργων (ιδιοκτήτες, 

επιβλέποντες μηχανικοί, κατασκευαστές, κλπ) υποχρεούνται: 

 

1. Να θεωρήσουν την άδεια δόμησης στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της 

περιοχής και να καταθέσουν αντίγραφο του στελέχους της άδειας και των 

εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων ως και τυχόν αναθεωρήσεις  τους από 

την Τεχνική Υπηρεσία ή στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου,   

2. Να εφοδιασθούν από τον Δήμο με τις απαραίτητες άδειες (τομής 

οδοστρώματος, κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, κλπ.) καταβάλλοντας το 

αντίστοιχο τέλος, 

3. Να καταθέσουν στον αρμόδιο φορέα του Δήμου δήλωση ότι έλαβαν γνώση του 

παρόντος κανονισμού, και 

4. Να έχουν μεριμνήσει για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. 

 

Στην περίπτωση δημόσιου έργου, ο εργολήπτης κοινής ωφελείας θα λαμβάνει 

γνώση του Παρόντος Κανονισμού με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την 

αρχική ενημέρωση του Δήμου για το έργο που θα διατελέσει ή όταν αιτηθεί την 

ανάλογη άδεια επέμβασης (π.χ. τομής οδοστρώματος, κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων, κλπ.). 

 
Άρθρο 2   Μέτρα Ασφαλείας 

Η λήψη μέτρων ασφαλείας είτε στο εργοτάξιο είτε στους κοινόχρηστους χώρους 

του Δήμου είναι υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία διότι αποσκοπεί στην 

ασφάλεια των εργαζομένων, στην προστασία της περιουσίας των περιοίκων και της 

ζωής των πεζών . 

Οποιαδήποτε παράλειψη ή αμέλεια εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων 

ασφαλείας επιφέρει διοικητική κύρωση στον υπεύθυνο του έργου και δύναται να 
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επιφέρει διακοπή των εκτελούμενων εργασιών εφόσον κάτι τέτοιο εισηγηθεί ο 

αρμόδιος φορέας του Δήμου 

 

2.1.  Περίφραξη εργοταξίου   

Τα εργοτάξια των ιδιωτικών οικοδομών πρέπει να διαθέτουν  ασφαλή προσωρινή  

περίφραξη με την ανάλογη σήμανση κατά μήκος της ρυμοτομικής γραμμής η οποία 

να διατηρείται σε καλή κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.  Η 

περίφραξη πρέπει:  

1. Να μην καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο του πεζοδρομίου 

2. Να είναι σταθερή και ασφαλής, χωρίς προεξέχοντα στοιχεία  

3. Να απομονώνει πλήρως το εργοτάξιο κατά τις ώρες που δεν εκτελούνται 

εργασίες και να είναι οπτικά διαπερατή για λόγους ασφαλείας, ιδιαίτερα τη 

νύχτα.  

4. Να μην ξεπερνάει καθ’ ύψος τα 2 μ.  

 

Ανάλογη περίφραξη οφείλει να τοποθετείται και κατά μήκος των μεσοτοιχιών 

προκειμένου  

α) Να διαφυλάσσει τις όμορες ιδιοκτησίες από οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασης 

προς αυτές, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών και, 

β) Να προφυλάσσει τις όμορες ιδιοκτησίες από πάσης φύσεως οικοδομικούς 

ρύπους (βλέπετε και το άρθρο 5.3), μέσω κατάλληλης τοποθέτησης υφασμάτινων 

πετασμάτων προφύλαξης (ως π.χ. τύπου λινάτσας κ.λπ.). 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

2.2.  Σήμανση εκτελούμενου έργου 

Όσοι εκτελούν ιδιωτικά ή δημόσια έργα στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης- 

Ψυχικού πρέπει να αναρτούν, σε εμφανές σημείο, πινακίδα που θα διαθέτει κατ’ 

ελάχιστο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία τα εξής:  

1. Την επωνυμία του Υπευθύνου του έργου και τηλέφωνο ανάγκης.   

2. Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της αδείας δόμησης (σε περίπτωση 

οικοδομής) ή τομής (σε περίπτωση Δημόσιου έργου).  

3. Τον αριθμό της αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, σε περίπτωση που 

υπάρχει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 

4. Σε περίπτωση δημόσιου έργου με πολλά μέτωπα εργασίας, επιβάλλεται η 

τοποθέτηση ξεχωριστών πινακίδων σε κάθε μεμονωμένο σημείο εργασίας (με 

αναφορά στην Εταιρεία Κοινής Ωφελείας ή στον Κύριο του Έργου).  

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

2.3.  Ειδικά μέτρα ασφαλείας -αποθήκευσης υλικών- κυκλοφοριακή 

μελέτη 

Σε όλα τα εργοτάξια πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως: 

1. Να τοποθετούνται πλέγματα και έγχρωμες ταινίες ασφαλείας κατά μήκος του 

έργου (ιδιαίτερα σε περίπτωση έργου σε κοινόχρηστους χώρους), 

2. Να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες ασφαλείας κατάλληλες για όλες 

τις ώρες της ημέρας και της νύχτας (φωτεινή σήμανση) σε περίπτωση έργου σε 

κοινόχρηστους χώρους, 

3. Να αποθηκεύονται τα οικοδομικά υλικά εντός το οικοπέδου σε περίπτωση 

ιδιωτικού έργου ή σε χώρους που έχει συμφωνήσει ο Δήμος σε περίπτωση 

έργου σε κοινόχρηστους χώρους 

4. Να διενεργείται τακτική αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και άλλων 

υπολειμμάτων εργασιών. Σε περίπτωση τοποθέτησης κάδου (κοντέινερ) για την 

αποκομιδή μπαζών κ.λπ. στο δρόμο η στο πεζοδρόμιο, απαιτείται η έκδοση 

αδείας από το Δήμο (βλέπε επόμενα άρθρο 3 & 5.2). Η τοποθέτηση του 
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κάδου από τον υπεύθυνο του έργου θα γίνεται με τρόπο και σε σημείο που δεν 

θα παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων. 

5. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στις εισόδους κατοικιών, γκαράζ  

και επαγγελματικών χώρων. 

6. Να προστατεύονται οι σχάρες των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου 

απορροής ομβρίων υδάτων 

7. Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε πυροσβεστικούς κρουνούς  

 

Ειδικότερα σε περίπτωση δημόσιου ή ιδιωτικού έργου όπου οι εργασίες  θα 

επηρεάσουν ή θα μεταβάλουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων επί των οδών 

του Δήμου, ο Υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να καταθέσει κυκλοφοριακή 

μελέτη προς έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία.  Η κυκλοφοριακή μελέτη πρέπει να 

δείχνει καθαρά την προτεινόμενη παράκαμψη της κυκλοφορίας από άλλες οδούς 

και να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Κατά την 

προσωρινή διευθέτηση της κυκλοφορίας, ο Υπεύθυνος του Έργου οφείλει να έχει 

τοποθετήσει. 

 
κατάλληλη σήμανση στην αρχή της παράκαμψης καθώς και στις συμβολές όλων 

των οδών κατά μήκος της διαδρομής και να μεριμνήσει ο ίδιος για την ομαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι το πέρας των εργασιών.  

 

2.4 Εργασία τα Σαββατοκύριακα - Σχέδιο Ασφάλειας έργου Σ.Α.Ε. / 

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας Έργου Φ.Α.Υ 

 

Εργασίες τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες απαγορεύονται. Εργασίες 

εκτελούνται τότε, μόνο α) με την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής άδειας της 

αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας η οποία θα είναι, υποχρεωτικά, αναρτημένη σε 

εμφανές σημείο, ορατό από κάθε διερχόμενο, επί της εξωτερικής (προς την πλευρά 

του δρόμου) εργοταξιακής περίφραξης και β) εφόσον γίνει ενημέρωση του Δήμου 

24 ώρες πριν την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

Επίσης, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται να 

υπάρχουν στο εργοτάξιο θεωρημένα αντίγραφα, τόσο του σχεδίου όσο και του 

φακέλου ασφαλείας και υγείας του έργου.   

 

2.5 Διακοπή Εργασιών 

Κατά την περίοδο οποιασδήποτε φύσεως διακοπής των εργασιών, το εργοτάξιο 

οφείλει να είναι πλήρως ασφαλισμένο με τρόπο που να μην είναι δυνατή η 

πρόσβαση σε αυτό από τρίτους ή από μη προς τούτο εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής εργασιών επί κοινόχρηστων χώρων ο 

Ανάδοχος του δημόσιου έργου παραμένει υπεύθυνος για την ασφαλή και ομαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά το διάστημα της διακοπής εργασιών και δεν 

απαλλάσσεται από καμία ευθύνη έναντι τρίτων. 

 

2.6 Τήρηση ημερολογίου απασχολούμενων για ιδιωτικά έργα. 

Με ευθύνη του επιβλέποντος ή/και του υπεύθυνου εργασιών, για λόγους 

ασφαλείας, οφείλει να τηρείται καθημερινό ημερολόγιο των απασχολούμενων στο 

έργο, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ως και το 

τηλέφωνο επικοινωνίας του οποιουδήποτε απασχολείται εκεί.  

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα στο παραπάνω άρθρο αναφερόμενα, 

ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 3  Προσωρινή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων  

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη 

έγκριση από το Δήμο.  
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Σε περίπτωση που απαιτείται η προσωρινή κατάληψη τμήματος κοινόχρηστου 

χώρου για τις  ανάγκες του έργου (καταστρώματος οδού ή πεζοδρομίου), ο 

ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιάζεται προκαταβολικά με την ανάλογη «Άδεια 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων» (Βλέπε και 5.2) από τον Δήμο, 

καταβάλλοντας τα τέλη που αντιστοιχούν στην έκταση που θα καταληφθεί. Τα 

εκάστοτε τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων καθορίζονται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου την πρώτη φορά χορηγείται για μέγιστο 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.  Μετά το διάστημα αυτό, ο κύριος του έργου 

οφείλει να διαμορφώσει κατάλληλο χώρο εντός του οικοπέδου (ή στο ισόγειο της 

οικοδομής) για την αποθήκευση των υλικών και των μπαζών. Σε περίπτωση που 

αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί 

να παρατείνει την άδεια μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου πλήρως 

τεκμηριωμένη.   

 

Για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς άδεια, θα επιβάλλεται πρόστιμο που 

αντιστοιχεί στο 300% του οφειλόμενου τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 

για την έκταση που έχει καταλειφθεί και συνεχίζουν να ισχύουν οι παραπάνω 

αναφερόμενοι χρονικοί περιορισμοί. 

Αντίγραφο της υπόψη άδειας οφείλει να είναι εμφανώς ανηρτημένο επί της 

εξωτερικής περίφραξης ή επί εμφανούς για τους διερχόμενους, σημείου.  

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα 

μνημονεύονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 4  Άδειες Τομής  - Διακοπής Κυκλοφορίας 

4.1.  Άδεια Τομής Οδοστρώματος ή Πεζοδρομίου 

Πριν την έναρξη εκτέλεσης οιωνδήποτε εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους ήτοι 

κατασκευή ή συντήρηση δικτύων κοινής ωφέλειας, τοποθέτηση παροχών, 

κατασκευή συνδέσεων, κλπ ο κύριος του Έργου (πλην εκείνων που εξαιρούνται 

από την κείμενη νομοθεσία), υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση «Άδειας 

τομής», γνωστοποιώντας στις Υπηρεσίες του Δήμου τα πλήρη στοιχεία των 

υπευθύνων του Έργου και την έκταση του έργου εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου. 

Για την έκδοση «Αδείας τομής» απαιτούνται 

Α. Συμπληρωμένη αίτηση, σε έντυπο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Β. Απόσπασμα των εγκεκριμένων σχεδίων και της Τεχνικής Περιγραφής του 

Έργου τα οποία αναφέρονται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν στα 

διοικητικά όρια του Δήμου ή/και το όνομα του παρόδιου κατοίκου που έχει 

ζητήσει την σύνδεση ή παροχή. 

Γ. Η καταβολή της σχετικής εγγύησης που περιγράφεται στο άρθρο 13 του 

παρόντος Κανονισμού. 

Δ. Άδειες από τον φορέα αστικής συγκοινωνία ή από την Τροχαία όπου απαιτείται. 

 

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών χωρίς άδεια, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.  

 

4.2.  Άδεια διακοπής κυκλοφορίας  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμο του 

Δήμου για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (π.χ. για εργασίες σκυροδέτησης 

κλπ) ή την κατασκευή δημόσιων έργων, οφείλει να προμηθευτεί την σχετική 

«Άδεια διακοπής κυκλοφορίας».   
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Επίσης για την εκτέλεση μετακομίσεων, τροφοδοσία καταστημάτων, κ.λπ. και για 

χρονικό διάστημα πέραν του δίωρου, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας 

διακοπής κυκλοφορίας από τον ενδιαφερόμενο. 

Για την χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται αίτηση σε ειδικό έντυπο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θεώρηση της άδειας από την 

αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας (Τροχαία).  Σε περίπτωση που η οδός 

χρησιμοποιείται από γραμμή αστικής συγκοινωνίας, απαιτείται προγενέστερη άδεια 

από τον αρμόδιο συγκοινωνιακό φορέα. 

Τέλος, ο εργολάβος υποχρεούται να ενημερώσει τον Δήμο για την σύμφωνη 

γνώμη της Τροχαίας και να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των απαραίτητων 

πινακίδων προσωρινής οδικής παράκαμψης, πριν την έναρξη των εργασιών.   

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή οδική παράκαμψη πρέπει να οδεύει σύμφωνα με 

την κυκλοφοριακή μελέτη (παράγραφο 2.3 του Παρόντος Κανονισμού) που έχει 

κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να διαθέτει επίσης την έγκριση 

της Τροχαίας. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα 

μνημονεύονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 5   Θέματα  Καθαριότητας & Ρύπανσης 

5.1.  Υπολείμματα Έργου (Μπάζα) 

Τα άχρηστα υλικά (μπάζα) των πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών, πρέπει να 

συγκεντρώνονται είτε εντός του οικοπέδου είτε σε ειδικούς κάδους-containers και 

η αποκομιδή τους να γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κύριου του Έργου.  Σε 

περίπτωση, ιδιωτικού έργου και εφόσον του ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις για την νόμιμη 

αποκομιδή των μπαζών. 

Στα δημόσια έργα, τα υλικά φυλάσσονται σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος και 

θα λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον Υπεύθυνο του έργου για να αποφεύγεται η 

διασπορά τους. Όσα υλικά δεν ενσωματώθηκαν στο έργο πρέπει να 

απομακρύνονται άμεσα (το πολύ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών). Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο Δήμος θα μεριμνήσει για την αποκομιδή και την αποκατάσταση της 

περιοχής και η δαπάνη είτε θα βαρύνει τον Υπεύθυνο του Έργου είτε θα καταπέσει 

η σχετική Εγγυητική Επιστολή. 

Ομοίως ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον κύριο ιδιωτικού έργου την άμεση 

αποκομιδή και απομάκρυνση σωρευμένων, εντός του οικοπέδου, μπαζών, ξερών 

χόρτων κ.λπ. εύφλεκτων ή μη υλικών, αν κριθεί από τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου (βλέπε άρθ. 14), πως η περαιτέρω παραμονή τους εκεί, εγκυμονεί 

κινδύνους για την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των παρακείμενων ιδιοκτησιών 

και των κοινόχρηστων χώρων.   

Η αυθαίρετη απόρριψη ή εναπόθεση οικοδομικών υλικών, μπαζών, κλπ σε άλση, 

νησίδες, κοινόχρηστους χώρους, κενά οικόπεδα, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός 

σχεδίου του Δήμου, απαγορεύεται ρητά και επιφέρει πρόστιμο όπως ορίζεται στον 

Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.  

 

5.2.  Κάδος (container)   

Για την τοποθέτηση κάδου (container) σε κοινόχρηστο χώρο απαιτείται «Άδεια 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου» από τον Δήμο με καταβολή ειδικού τέλους 

(βλέπε άρθ. 2.3 & 3 του παρόντος Κανονισμού).  Οι κάδοι σε κοινόχρηστους 

χώρους πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση (π.χ. φωτεινή σήμανση τη νύχτα, 

ανακλαστήρες, κλπ).   

 

Ο κάδος πρέπει να απομακρύνεται έγκαιρα ώστε να μην δημιουργείται εστία 

ρύπανσης και, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασής του εκεί, πρέπει να είναι 

συνεχώς καλυμμένος με λινάτσα ή συναφές υλικό για την αποφυγή διασκορπισμού 

των προς απομάκρυνση υλικών όσο και για τη μη δημιουργία ρύπων.  



«Κανονισμός Τεχνικών Εργασιών και Πρασίνου 

στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού» 
 

Σελίδα 7 από 15 
 

 

5.3.  Περιορισμός ρύπανσης  

Κατά την εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών ο 

κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να αποφευχθεί πάσης 

φύσεως ρύπανση  (σκόνη, λάσπες, μπογιές, λιπαντικά υλικά, κλπ).  

Ιδιαίτερα, κατά την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης, τομών ή λοιπών ρυπογόνων 

εργασιών (όπως βαφές, σοβατίσματα, σκαψίματα κ.λ.π), ο εργολάβος οφείλει να 

καταβρέχει συνεχώς την περιοχή εργασίας και να προφυλάσσει τις όμορες 

ιδιοκτησίες από πάσης φύσεως ρύπανση, λαμβάνοντας καθ’ όλη τη διάρκεια των 

ρυπογόνων εργασιών τα προσήκοντα, προς τούτο, μέτρα. 

Όταν γίνονται οικοδομικές εργασίες σε όροφο, τα προϊόντα οικοδομικών εργασιών 

ή τα άχρηστα υλικά πρέπει να απομακρύνονται μέσω ειδικών πλαστικών χοανών 

που καταλήγουν σε κάδους κατάλληλα καλυμμένους.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

5.4.  Καθαριότητα του εργοταξίου 

Η καθαριότητα του εργοταξίου αποτελεί υποχρέωση του Υπεύθυνου του Έργου ο 

οποίος οφείλει, πέραν των άλλων:  

Α.  Να μεριμνήσει, εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα υγειονομικής 

εξυπηρέτησης, για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας για την εξυπηρέτηση 

των εργαζομένων η οποία θα πρέπει να συντηρείται συνεχώς ώστε να μη 

δημιουργείται όχληση και δυσοσμία στον περιβάλλοντα χώρο του έργου, 

καθώς και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες και 

Β.  Να φροντίζει για την καθημερινή καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων από 

πάσης φύσεως απορρίμματα.  Ειδικότερα για την καθαριότητα κατά την 

διάρκεια χωματουργικών εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.5 

του παρόντος. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού. 

 

 

 

5.5.  Σκυροδέτηση -Χωματουργικές εργασίες 

Κατά την μεταφορά του σκυροδέματος πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε να μην απορρίπτεται σκυρόδεμα από το όχημα μεταφοράς στους 

δρόμους.  Σε κάθε περίπτωση ρύπανσης του δρόμου κατά τα ανωτέρω, ο 

υπεύθυνος της εταιρείας σκυροδέματος ή ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς 

σκυροδέματος θα υπόκειται στο αντίστοιχο πρόστιμο ρύπανσης κοινόχρηστου 

χώρου από οικοδομικές εργασίες, όπως ορίζεται το Παράρτημα του παρόντος 

Κανονισμού.   

 

Απαγορεύεται ο καθαρισμός (πλύσιμο) των αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος 

(βαρέλες) μέσα στους δρόμους του Δήμου καθώς και στους κοινόχρηστους 

χώρους του. Η οποιαδήποτε παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο τόσο 

σε βάρος της Εταιρείας Σκυροδέματος, όσο και στον υπεύθυνο του Έργου, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.   

 

Σε περίπτωση εκτέλεσης πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, ο υπεύθυνος 

του έργου οφείλει να μεριμνά καθημερινά για την καθαριότητα των οδών και των 

κοινοχρήστων χώρων που γειτνιάζουν με το έργο που εκτελεί, με δική του 

δαπάνη. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 
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5.6.  Καθαριότητα και επαναφορά σε πρότερα κατάσταση 

Απαγορεύεται η πάσης φύσεως ρύπανση κοινόχρηστων χώρων (χρώματα, λάδια-

λιπαντικά μηχανημάτων, κλπ). Ο καθαρισμός θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του 

ιδιοκτήτη (ιδιωτικής οικοδομής) ή του εργολάβου δημοσίων έργων. Έτσι, μετά το 

πέρας των οικοδομικών εργασιών οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να προβούν 

σε καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, 

αστικός εξοπλισμός, τοπογραφικά σημεία (ρεπέρ), φύτευση, φρεάτια 

υδροσυλλογής, κλπ). 

 

Για την καλύτερη δυνατή συνεργασία του ιδιώτη και του Δήμου, θεωρείται 

απαραίτητη να προϋπάρχει η φωτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης των 

κοινοχρήστων χώρων έμπροσθεν της οικοδομής (πριν τις εργασίες) και η εκ νέου 

φωτογράφηση τους, για την αναγκαία σύγκριση, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Για τον λόγο αυτό, προαπαιτούμενο για την κατάθεση της σχετικής 

εγγυητικής επιστολής του έργου (βλ. άρθρο 13), είναι ότι αυτή θα 

συνοδεύεται με τις προαναφερθείσες φωτογραφίες.  Η επισύναψη των 

ανάλογων φωτογραφιών μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών είναι 

προαπαιτούμενο για την επιστροφή της σχετικής εγγυητικής επιστολής. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού ως και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

του άρθρου 13. 

 

5.7  Τοπογραφικά Σήματα 

Κατά την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, οι υπεύθυνοι πρέπει να φροντίσουν 

για τη διακριτική τοποθέτηση τοπογραφικών σημάτων, αποφεύγοντας την 

σήμανση λιθοδομών, τοίχων περίφραξης και δημοτικών στύλων με χρώματα.  

 

Άρθρο 6 Μηχανήματα Έργου 

Κατά την διάρκεια των οικοδομικών ή των χωματουργικών εργασιών, 

απαγορεύονται στους δρόμους του Δήμου: 

Α. η κυκλοφορία μηχανημάτων με ερπύστριες για την αποφυγή φθορών στο 

οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια.   

Β. η δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων έξω από το οικόπεδο για λόγους φόρτωσης 

και εκφόρτωσης των μηχανημάτων που εξυπηρετούν το έργο.   

 

Προϋπόθεση για τη χρήση ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών) μεγάλης 

κλίμακας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, τα οποία κατά την λειτουργία τους 

βγαίνουν εκτός των ορίων του οικοπέδου και κινούνται πάνω από ιδιοκτησίες 

τρίτων ή κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, είναι:  

1. Η υποβολή, από τον μηχανικό του ιδιοκτήτη, Τεχνικής Έκθεσης που 

τεκμηριώνει την αναγκαιότητα χρήσης του συγκεκριμένου γερανού, 

2. Η κατάθεση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, επικυρωμένων 

αντιγράφων του πιστοποιητικού καταλληλότητας και της βεβαίωσης περιοδικού 

επανελέγχου του μηχανήματος σε ισχύ (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων 

Ανυψωτικών Μηχανημάτων ΦΕΚ 1186 Β’/2003),  

3. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του οικοδομικού έργου ότι το ανυψωτικό 

μηχάνημα θα το χειρίζονται άτομα που διαθέτουν τις νόμιμες άδειες, καθώς και 

4. Προσκόμιση και κατάθεση στο Δήμο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου που 

θα εξασφαλίζει τις απαιτήσεις για αποζημίωση και αστικές ευθύνες έναντι 

τρίτων.   

 
Άρθρο 7  Ηχορρύπανση - Ώρες κοινής ησυχίας  

Οι οικοδομικές εργασίες εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο επιτρεπόμενο 

ωράριο εργασίας.   



«Κανονισμός Τεχνικών Εργασιών και Πρασίνου 

στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού» 
 

Σελίδα 9 από 15 
 

Απαγορεύεται η πάσης φύσεως διενέργεια δραστηριοτήτων που προκαλούν 

θόρυβο και όχληση σε γειτονικά ακίνητα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Απαγορεύεται, επίσης, ρητά η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν θόρυβο σε 

γειτονικό ακίνητο άνω των 65 dBA (decibel acoustics), ακόμα και σποραδικά,  είτε 

για οικοδομικές είτε για κηπευτικές εργασίες (π.χ. κομπρεσέρ, φυσητήρες φύλλων, 

πριόνια κλπ.).  Η ευθύνη τεκμηρίωσης της όχλησης βρίσκεται στον 

καταγγέλλοντα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να μεριμνήσει για την μέτρηση 

θορύβου.   

 

Εξαίρεση της απαγόρευσης ισχύει μόνο για εργασίες αποκατάστασης βλαβών 

δικτύων κοινής ωφέλειας (περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης). 

  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 8   Πεζοδρόμια – Φύτευση πεζοδρομίων-Δρόμοι Ήπιας 

Κυκλοφορίας   

8.1.  Πεζοδρόμια 

«Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή, και συντήρηση των πεζοδρομίων και των 

τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση 

ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων» σύμφωνα με το άρθρο 

367 της Κωδικοποιημένης Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ’ /1999).  

Ειδικότερα   

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού οφείλουν να τηρούν τις προδιαγραφές του Δήμου για την κατασκευή 

και συντήρηση πεζοδρομίων. (Υπάρχουν Οδηγίες για την σωστή κατασκευή του 

πεζοδρομίου ή την επισκευή ζημιών οι οποίες περιγράφονται σε ειδικό έντυπο 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).  

2. Τα πεζοδρόμια παραμένουν ελεύθερα από εμπόδια για την απρόσκοπτη 

διέλευση των πεζών. Έτσι, ιδιωτικοί κάδοι απορριμμάτων, γραμματοκιβώτια, 

εξοπλισμός φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, κλπ. πρέπει να 

ενσωματώνονται στην περιτοίχιση του ακινήτου (όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού). 

3. Προσωρινές κατασκευές (προκατασκευασμένοι οικίσκοι - φυλάκια) για την 

στέγαση προσωπικού ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται είτε εντός της 

πρασιάς του ακινήτου είτε σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή στην περίφραξη της 

όψης ώστε να διατηρείται καθαρή δίοδος ελάχιστου πλάτους 80 εκ. για την 

διέλευση πεζών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κατασκευής φυλακίων ορίζονται 

με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 12472/21-3-2005 (ΦΕΚ 366/5-4-2005).  

Σε περίπτωση που τοποθετηθεί φυλάκιο επί του πεζοδρομίου, σε θέση που 

εμποδίζει τη διέλευση πεζών, ο ιδιοκτήτης-ιδιώτης θα χρεώνεται μηνιαίως με το 

ανάλογο τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.    

4. Σε γωνιακά οικόπεδα, κοντά στο σημείο της διασταύρωσης των οδών πρέπει να 

κατασκευάζεται κεκλιμένο τμήμα για άτομα με κινητική αναπηρία (ΑΜΕΑ). 

5. Απαγορεύεται: 

Α. Επί των πεζοδρομίων να τοποθετούνται πάσης φύσεως εμπόδια 

(κολωνάκια, κάγκελα, ζαρντινιέρες, κλπ.) χωρίς προηγούμενη 

γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Β. Η κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) στο ρείθρο του πεζοδρομίου 

για την είσοδο οχημάτων στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.  

Επιτρέπεται η τοποθέτηση χαμηλού κρασπέδου τοπικά στις εισόδους των 

γκαράζ εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα για την ομαλή  συνέχεια της 

επιφάνειας του πεζοδρομίου  

 

8.2.  Φύτευση επί του πεζοδρομίου 
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Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα και 

την συντήρηση της υφιστάμενης χαμηλής βλάστησης επί του πεζοδρομίου κατά 

μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου του.  

Η συντήρηση των δένδρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 

συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία 

του Δήμου ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου κατόπιν συναινέσεως της αρμόδιας 

Υπηρεσίας και υπό της οδηγίες αυτής. 

Ο αρμόδιος φορέας και κατ’ επέκταση οι Υπηρεσίες του Δήμου διατηρούν το 

δικαίωμα να επέμβουν σε περίπτωση που κρίνεται επικίνδυνη η υφιστάμενη 

βλάστηση. 

 

Δεν επιτρέπεται νέα φύτευση σε πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο του ενός 

μέτρου ή επί διαδρομής χαρακτηρισμένης ως ποδηλατόδρομου ή διαδρομής 

περιπάτου.  Κάθε νέα φύτευση πρέπει να έχει την έγκριση της Διεύθυνσης 

Πρασίνου του Δήμου. 

Ειδικότερα: 

1. Σε πεζοδρόμια με πλάτος από 1,20 μ. μέχρι 1,5 μ. συνιστάται: 

Α. Δημιουργία στενής τάφρου (πλάτους 20-30 εκ.) κατά μήκος της μπροστινής 

περιτοίχισης για την φύτευση είτε φιλικών θάμνων είτε δένδρων χαμηλής 

διακλάδωσης, που θα κλαδεύονται τακτικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη του 

ακινήτου, ώστε το συνολικό πλάτος των φυτών να μην ξεπερνάει τα 30 εκ. 

Β. Φύτευση αναρριχώμενων φυτών επί του μανδρότοιχου με κατεύθυνση από 

μέσα προς τα έξω ή και αντίθετα και τακτικό κλάδευμα με ευθύνη του 

ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

2. Σε πεζοδρόμια με πλάτος από 1,5 μ. μέχρι 3,0 μ. επιτρέπεται φύτευση 

δένδρων υψηλής διακλάδωσης.  Η φύτευση αυτή γίνεται προς το μέρος του 

δρόμου ή του ακινήτου και ποτέ στη μέση του πεζοδρομίου.  Συνιστάται η 

εφαρμογή μεταλλικής σχάρας γύρο από το λαιμό του δένδρου. 

3. Σε πεζοδρόμια με πλάτος από 3,0 μ. μέχρι 5,0 μ. επιτρέπεται φύτευση 

δένδρων υψηλής διακλάδωσης καθώς και φιλικών θάμνων ή εποχιακών 

λουλουδιών.  Η φύτευση των θάμνων πρέπει να γίνεται σε γραμμικές συστάδες 

ώστε να αφήνουν πάντα δίοδο πλάτους 1,0 μ. κατ’ ελάχιστο για την διέλευση 

πεζών. 

  

8.3 Αποκατάσταση Πεζοδρομίου 

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της οικοδομής, το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του 

ακινήτου πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως εντός χρονικού διαστήματος 2 

ετών από την ημερομηνία θεώρησης της αρχικής άδειας δόμησης από την 

Αστυνομία.   

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κυρίου του έργου, την κατασκευή την 

αναλαμβάνει ο Δήμος χρεώνοντας το σχετικό κόστος στον ιδιοκτήτη της 

οικοδομής, ενώ επιβάλλεται και ανάλογο πρόστιμο για την σημειωθείσα 

παράλειψη. 

 

8.4 Αποκατάσταση παρτεριών σε δρόμους Ήπιας Κυκλοφορίας 

 

Σε περίπτωση που, εξ’ αιτίας ανέγερσης οικοδομής ή εκτέλεσης δημόσιου έργου, 

υπάρχει ανάγκη προσωρινής αποξήλωσης παρτεριών επί οδών ήπιας κυκλοφορίας, 

ο Υπεύθυνος του Έργου υποχρεούται να λάβει έγκριση των ενεργειών που 

προτείνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η αποκατάσταση των παρτεριών αυτών θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, και εντός των χρονικών ορίων που θα αναφέρει η εν λόγω 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 9  Προστασία Πρασίνου 

Η προστασία και ο εμπλουτισμός του κοινόχρηστου και ιδιωτικού πρασίνου 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Δήμου.  

 

9.1.  Προστασία κοινόχρηστου πρασίνου  

Απαγορεύεται η κοπή δένδρων στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους 

χωρίς σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η πράξη αυτή συνιστά ποινικό 

αδίκημα και επιφέρει πρόστιμο όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος 

Κανονισμού. 

Σε περίπτωση που κρίνεται απόλυτα αναγκαία η κοπή αιωνόβιου δένδρου σε 

κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αφού 

υπάρξει θετική εισήγηση γεωπόνου της Διεύθυνσης Πρασίνου. Η Απόφαση για την 

κοπή αιωνόβιου δένδρου απαιτεί ενισχυμένη πλειοψηφία 4/5. 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύουν τα 

ακόλουθα:  

1. Απαγορεύεται η κοπή του δένδρου για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση κοπής 

μέχρι να επιβεβαιωθεί η φύτευση ισάξιου δένδρου ή 2-3 μικρότερων 

δένδρων με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του έργου σε νέα θέση που θα 

υποδειχθεί από την Διεύθυνση Πρασίνου.  

2  Επιτρέπεται η κοπή του δένδρου για το οποίο έχει ληφθεί Απόφαση κοπής 

εφόσον έχει κατατεθεί προηγουμένως εγγυητική επιστολή. Το ύψος 

της παραπάνω εγγυητικής επιστολής αποφασίζεται από τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο για θέματα πρασίνου μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνση 

Πρασίνου (1.500- 5.000€ -ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δένδρου). 

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται όταν επιβεβαιωθεί η φύτευση 

ισάξιου δένδρου ή 2-3 μικρότερων δένδρων με ευθύνη και δαπάνη του 

κυρίου του Έργου. 

 

Ρητά τονίζεται ότι ο κύριος του Έργου υποχρεούται να λάβει μέτρα ενεργής 

προστασίας από τις οικοδομικές εργασίες των υπαρχόντων δένδρων, καθώς και 

του ριζικού συστήματός τους, τόσο εντός του οικοπέδου όσο και στους 

κοινόχρηστους χώρους σε επαφή με το οικόπεδό του καθ’ όλο το διάστημα 

εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.  Ο τραυματισμός αιωνόβιου δένδρου 

επιφέρει πρόστιμο όπως ορίζεται στο Παράρτημα του Παρόντος Κανονισμού. 

 

9.2.  Ιδιωτικό πράσινο 

Κατά τη μελέτη νέας οικοδομής οι ενδιαφερόμενοι (ιδιοκτήτης, μελετητής) 

οφείλουν να λάβουν υπόψη (αποτύπωση) τα δένδρα στο πεζοδρόμιο και στο 

οικόπεδο ώστε να διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο προσαρμοζόμενο στην μελέτη. 

Η κοπή δένδρων εντός του οικοπέδου επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική 

έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, ενώ πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας του ριζικού συστήματός των υπαρχόντων δένδρων καθ’ όλη την 

διάρκεια των οικοδομικών εργασιών.    

Ο ακάλυπτος χώρος των οικοπέδων, κατά τα 2/3 της επιφανείας του φυτεύεται 

υποχρεωτικά όπως ορίζει το άρθρο 17 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/ 9-4-12) και 

το εγκεκριμένο σχέδιο φύτευσης κάθε οικοδομικής αδείας. 

Προ της χορήγησης βεβαίωσης τελικής ηλεκτροδότησης του ακινήτου θα ελέγχεται 

με διενέργεια σχετικής αυτοψίας η ορθή εφαρμογή της μελέτης φύτευσης από την 

Δ/νση Πρασίνου του Δήμου. Προϋπόθεση έγκρισης της μελέτης φύτευσης αποτελεί 

η ύπαρξη της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας επιτροπής που έχει συστηθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.  

Χωρίς την εν λόγω έγκριση δεν θα χορηγείται η αναγκαία βεβαίωση για 

την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.   
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Άρθρο 10  Περιφράξεις – Μανδρότοιχοι 

10.1.  Όψη Περίφραξης 

Οι μανδρότοιχοι και οι περιφράξεις υπάγονται στο άρθρο 17 του Ν. 4067/2012 

(ΦΕΚ 79 Α/ 9-4-12) ήτοι έως 1,50 μ συμπαγές τμήμα και έως 1,50 μ κιγκλίδωμα. 

Οιαδήποτε παρέκκλιση αφορά ειδικά κτίρια και απαιτεί έγκριση του  αρμόδιου 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

Για λόγους αισθητικής αναβάθμισης της φυσιογνωμίας του προαστίου, για κάθε 

νέα ή σε εξέλιξη ευρισκομένη οικοδομή θα πρέπει να υποβάλλεται στον αρμόδιο 

φορέα του Δήμου, σχέδιο με την προτεινόμενη διάταξη της πρόσοψης του 

μανδρότοιχου στο οποίο θα πρέπει να επισημαίνονται τα εξής: 

1. Η θέση και η μορφή εισόδων κατοικιών και οχημάτων (λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναφερόμενα στο άρθ 17 του Ν. 4067/12), και με τον αριθμό του ακινήτου σε 

εμφανή θέση  

2. Η θέση Πινάκων ΔΕΗ, παροχών φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, κλπ 

3. Η ενσωμάτωση κάδου οικιακών απορριμμάτων (τύπου proper) σε ειδικά 

διαμορφωμένη εσοχή του μανδροτοίχου  

4. Τα γραμματοκιβώτια των οικιών συγκεντρωμένα σε μία θέση στην μπροστινή 

περιτοίχιση του ακινήτου 

 

Οι πινακίδες ονομασίας των οδών επί των μανδρότοιχων πρέπει να αναρτώνται και 

να διατηρούνται σε καλή κατάσταση με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Απαγορεύεται η 

αποξήλωση πινακίδας ονομασίας οδού χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Δήμου. 

 

Άρθρο 11   Υδραυλικά έργα 

Δημοτικές Παροχές Νερού - Πυροσβεστικοί Κρουνοί – Απορροή Ομβρίων - Δίκτυο 

Αποχέτευσης -  Γεωτρήσεις 

   

11.1.  Δημοτικές Παροχές Νερού - Πυροσβεστικοί Κρουνοί 

Απαγορεύεται η χρήση νερού από κοινόχρηστους κρουνούς άρδευσης και 

πυρόσβεσης χωρίς την άδεια του Δήμου ή των αρμόδιων κρατικών αρχών, ενώ 

τιμωρείται η αποσύνδεση ή αφαίρεση εξαρτημάτων από το σύστημα αυτόματου 

ποτίσματος των αλσυλλίων, νησίδων, κλπ. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. 

 

11.2.  Απορροή Ομβρίων Υδάτων  

Α. Απαγορεύεται η σύνδεση σωλήνων απορροής ομβρίων υδάτων των 

ιδιωτικών ακινήτων στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

(Κανονισμός Αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π, Υπουργική Απόφαση 

Δ16γ/010/178/Γ/21-4-2009 άρθ.4 παρ.9 ΦΕΚ 846 Β’/6-5-2009).  Το 

εσωτερικό δίκτυο ομβρίων κάθε ακινήτου πρέπει να εκβάλλει στο ρείθρο 

της οδού και οι σωλήνες απορροής που διασχίζουν το  πεζοδρόμιο να είναι 

πλήρως εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα και ενσωματωμένοι  στο πεζοδρόμιο. 

Β. Απαγορεύεται η απόρριψη νερών πισίνας είτε στο ρείθρο της οδού είτε 

σε φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων. Η απόρριψη νερών από εκκένωση 

πισίνας πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

ώστε να μην προκαλούνται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα (Κανονισμός 

Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, Υπουργική απόφαση με αριθμ. 

Δ16γ/010/178/Γ/21-4-2009 άρθ.4  παρ.9  - ΦΕΚ 846 Β’/6-5-2009).  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 

Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ καθώς και πρόστιμο όπως ορίζεται στο Παράρτημα του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

11.3.  Νέες συνδέσεις αποχέτευσης  
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Οι νέες συνδέσεις ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου 

γίνεται μετά από σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

11.4.  Γεωτρήσεις άρδευσης για ιδιωτική χρήση   

Απαγορεύεται η διάνοιξη ιδιωτικών γεωτρήσεων για λόγους άρδευσης, 

κλιματισμού, κ.λπ. εντός των ορίων του Δήμου. 

 

Άρθρο 12  Άλλες ειδικές διατάξεις 

 

12.1.  Διαφημιστικές πινακίδες εργοταξίου 

Απαγορεύονται οι πάσης φύσεως πινακίδες και αφίσες επί της εργοταξιακής 

περίφραξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.2.2. του παρόντος 

Κανονισμού. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων των 

συντελεστών του έργου σε ένα επιλεγμένο σημείο του οικοπέδου με συνολικό 

εμβαδόν 6 μ2.  

Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω περιορισμού αντίκειται στις διατάξεις περί 

παράνομης διαφήμισης με τις ανάλογες συνέπειες. 

 

12.2.  Εγκαταστάσεις εξοπλισμού πράσινης ενέργειας 

Για τις τοποθετήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων κ.λπ συστημάτων παραγωγής 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύουν οι κείμενες διατάξεις και ειδικότερα τα όσα 

αναφέρονται στον Ν.4067/12 (άρθρο 4, άρθρο 19). 

Ειδικότερα στο άρθ 19 του Νόμου 4067/12 αναφέρει ότι όλες οι κατασκευές πάνω 

από το κτίριο πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο.  

 

12.3.  Κινητή Τηλεφωνία 

 

Επισημαίνεται ότι σε περιοχές αποκλειστικής και αμιγούς κατοικίας απαγορεύεται η 

εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οροφές ακινήτων.  

 

Άρθρο 13   Εγγυήσεις –Ειδικά Τέλη  

 

13.1.  Ιδιωτικά Έργα – Εγγύηση προστασίας κοινοχρήστων χώρων  

Πριν την έναρξη των εργασιών νέας οικοδομής ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 

υποχρεούται να καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εγγυητική επιστολή 

διαρκείας 5 ετών αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & 

Δανείων) ίση με το 2% του Συμβατικού Προϋπολογισμού του Έργου 

σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.   

 

Με την ίδια υποχρέωση βαρύνεται και ο ιδιοκτήτης οικοδομής όπου επαναρχίζουν 

εργασίες μετά από διακοπή ή εξαιτίας αναθεώρησης της άδειάς της κι’ εφόσον δεν 

έχει καταθέσει την, ως άνω, εγγυητική επιστολή.  

 

Προαπαιτούμενο για την παραλαβή της εγγυητικής επιστολής είναι η κατάθεση 

στην Τεχνική Υπηρεσία φακέλου με φωτογραφίες των κοινόχρηστων χώρων 

έμπροσθεν της οικοδομής πριν την έναρξη των εργασιών. 

 

Η εν λόγω εγγύηση θα διασφαλίζει το Δήμο από κάθε είδους ζημιά που μπορεί να 

προκληθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών στους 

κοινόχρηστους χώρους σε γειτνίαση με το υπόψη ακίνητο.   

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την αποπεράτωση 

των εργασιών εφόσον:  

Α.  Δεν προξενήθηκαν ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους και  

Β. Μετά από πιστοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Για 

την διευκόλυνση της Υπηρεσίας ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει να 
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καταθέσει φωτογραφίες των κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν της 

οικοδομής μετά την ολοκλήρωση των έργων. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο παρατηρηθεί βλάβη στους κοινόχρηστους 

χώρους, ο κύριος του Έργου υποχρεούται σε διάστημα δύο (2) μηνών να 

αποκαταστήσει τις ζημιές, άλλως η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ το Δήμου. 

 

13.2.  Δημόσια Έργα -Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης & Αποκατάστασης 

Κοινόχρηστου Χώρου 

Α.  Περίπτωση γραμμικού έργου: 

Εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου ανά έργο (όχι ανά φορέα) ίση με 25% 

του κόστους αποκατάστασης οδοστρώματος ήτοι πλάτος σκάμματος Χ 

μήκος όδευσης Χ επί τιμή αποκατάστασης ασφαλτικού τάπητα πάχους 15 

εκ. Χ 25%. 

Β. Περίπτωση μεμονωμένων συνδέσεων, τοποθέτησης παροχών: 

Εγγυητική επιστολή 100 € υπέρ του Δήμου ανά αίτημα  

 

Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται μετά την αποπεράτωση της σύνδεσης ή του 

έργου, την απομάκρυνση τυχών μπαζών και την έντεχνη αποκατάσταση του 

πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος, με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου.  

 

Ειδικότερα σε έργα κινητής τηλεφωνίας ισχύον τα αναφερόμενα περί εγγυήσεων 

και τελών διέλευσης στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 14 Θέματα εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία ή η Υπηρεσία Δόμησης ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος 

Κανονισμού και ζητεί την συνδρομή της Υπηρεσίας Πρασίνου. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εκχωρήσει την αρμοδιότητα ελέγχου 

εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Άρθρο 15      Πρόστιμα 

 

Τα χρηματικά ποσά των προστίμων που προβλέπονται από τα άρθρα του παρόντος 

Κανονισμού καθορίζονται κατ΄ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά 

από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν έκθεσης της Αρμόδιας Υπηρεσίας, 

επιβάλλονται τα χρηματικά πρόστιμα ή και υποβάλλονται μηνύσεις.  

Με απόφαση Δημάρχου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

επιβάλλονται τα αντίστοιχα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Άρθρο 16        Τελικές μεταβατικές διατάξεις 

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ανάρτησή του, σύμφωνα με την 

παρ.7 του άρθρου 97 του Δ.Κ.Κ. δηλαδή μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ψήφισή 

του από το Δημοτικό Συμβούλιο στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος κατά πλήρες περιεχόμενο. 

 

Άρθρο 17   Τροποποίηση  κανονισμού 

 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Έντυπα άδειας τομής 

Στο νέο έντυπο άδειας τομής πρέπει να αναγράφεται: 

 Στοιχεία επαφής των υπευθύνων του έργου (επιβλέποντα και μηχανικό 

ασφαλείας), φορέα του έργου, ακριβή θέση και χρόνο εκτέλεσης έργου. 

 Με την κατάθεση της αίτησης για «Αδεία τομής» και την καταβολή της 

σχετικής εγγυητικής επιστολής, ο Ανάδοχος του έργου δεσμεύεται να 

τηρήσει όλες τις κείμενες διατάξεις συμπεριλαμβανομένων και των άρθρων 

του παρόντος Κανονισμού. 

 Με την χορήγηση της «Άδειας τομής» ο εργολάβος – κατασκευαστής 

δεσμεύεται να προβεί σε κατά μήκος κοπή-βασική χάραξη της ασφάλτου με 

ειδικό «ασφαλτοκοπτικό» μηχάνημα και όχι με άλλο μέσο (π.χ. κομπρεσέρ, 

σφυρί). 

Έντυπο άδειας διακοπής κυκλοφορίας 

Μεταξύ άλλων να αναφέρει επίσης και τον προμηθευτή σκυροδέματος ή το όνομα 

του εργολάβου που εκτελεί έργα και θα διακόψει την κυκλοφορία όχι μόνο το 

όνομα του ιδιοκτήτη. 

 

Έντυπα με οδηγίες για την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών  
Εδώ απαιτείται ένα μονοσέλιδο έγγραφο που αναφέρει την επιθυμητή διατύπωση 

των βασικών όρων έκδοσης  

 

Έντυπο με οδηγίες για την Σωστή Κατασκευή Πεζοδρομίων 

Εδώ απαιτείται ένα έντυπο με τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή πεζοδρομίου 

(π.χ. επιτρεπόμενα ύψη πεζοδρομίου, διαμορφώσεις για ΑΜΕΑ, απαιτούμενη 

υπόβαση με πλέγμα, αποδεκτός ή ενδεδειγμένος τύπος πλάκας πεζοδρομίου, 

απαγόρευση κατασκευής ραμπών και εμποδίων, κλπ.) 

 

 


