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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 

  Αρ. Πρωτ.: 

 

..……………………….…...………………….. 

………………………………………………….. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ:            ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Χορήγηση Άδειας Τομής Εκσκαφής  

ΕΠΩΝΥΜΟ: .…………………………………………….  Παρακαλώ όπως  μου χορηγήσετε άδεια τομής-

εκσκαφής στο δρόμο….........................................   ΟΝΟΜΑ: …………………………...……………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………….....  για τη δημιουργία ……………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………………………....   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………………….  Συνημμένα: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………..….………..  1. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην 

Κανονιστική Διάταξη του Δήμου Μαλεβιζίου 

για χορήγησης άδεια τομής - εκσκαφής. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπευθύνου για 
την τήρηση των μέτρων ασφαλείας 
 

3. Απόσπασμα σε επεξεργάσιμη μορφή (dwg) 

της όδευσης της τομής  σε Κρατικό Δίκτυο 

Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………….  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..………..……..……………….  

.………………………………………Τ.Κ.:………………..  

Α.Δ.Τ.: …………….......…………………………………  

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: ………………………….…………  

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ: ……………………………………………  

Α.Φ.Μ.: ………………………………..……………….   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………..……….  Σημείωση: Κατά την Κρίση της υπηρεσίας δύναται 

να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. 
ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………………………..  

EMAIL: ……………………….......………………………   

 

 

 

 Γάζι,  ...........…….... 
 Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 _________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα 
σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει 
και τα τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των 
δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/
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Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά:  
 

1. Αίτηση χορήγησης άδειας 
2. Φάκελο που οπωσδήποτε θα περιέχει: 
2.1 Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση που περιλαμβάνει: 
2.1.1 Σύντομη τεχνική περιγραφή της ανάγκης διενέργειας τομής και των τεχνικών και 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τομής. 
2.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά της τομής, ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης και στη συνέχεια 
της μεθόδου επικάλυψης, με επισήμανση της επάρκειας των υλικών αποκατάστασης. 
2.2 Σχέδια τομών – εκσκαφών : Σχέδια – τυπικές διατομές – λεπτομέρειες υλικών, υποδομών 
και ανωδομής – τελική επιφάνεια αποκατάστασης. 
Σε περιπτώσεις τομών σημαντικών έργων επί ασφαλτικού οδοστρώματος και μετά την 
συμπύκνωση της υπόβασης και την διάστρωση ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση της 
επιφάνειας μέχρι τα χείλη της τάφρου, συνιστάται να επακολουθεί συνολικό φρεζάρισμα και 
διάστρωση τάπητα πάχους 5 εκατ. σε πλάτος τουλάχιστον ενός μέτρου εκατέρωθεν των χειλέων 
της τομής. Σε περίπτωση που το πλάτος της αρχικής τομής υπερβαίνει το . του πλάτους 
καταστρώματος της οδού, συνιστάται γίνεται φρεζάρισμα και διάστρωση σε όλο το πλάτος του 
καταστρώματος. 
2.3 Φάκελο ασφάλισης – σήμανσης του έργου ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
2.3.1 Σήμανση – Ασφάλιση του έργου, πινακίδες που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με την 
ΥΑ _ΙΠ/2003 ≪Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός-εκτός 
κατοικημένων περιοχών≫ (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 
2.3.2 Κυκλοφοριακές προτάσεις εκτροπών και εγκρίσεις, αν απαιτούνται. 
2.3.3 Τοποθέτηση σήμανσης (μόνιμη ή μεταφερόμενη), με κατ΄ ελάχιστο αναγραφή του 
Φορέα του έργου, του εκτελούντος την τομή, του Αναδόχου του έργου και του Χρόνου 
περάτωσης των εργασιών τομής και αποκατάστασης. 
2.4 Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται. 
2.5 Δήλωση υπευθύνου του έργου που θα ορίζει τον αρμόδιο επ’ ονόματι του οποίου θα 
εκδοθεί η άδεια τομής και τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας. 
2.6 Παράβολα – εγγυήσεις : Κατατίθεται παράβολο πληρωμής δυνητικών τελών (το ύψος του 
τέλους καθορίζεται με αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 
2.7 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ύψος ποσού ίσου προς το 150% της δαπάνης 
αποκατάστασης όπως αυτή ορίζεται από τα εν ισχύει αναλυτικά τιμολόγια. Το ύψος της 
εγγυητικής θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Μαλεβιζίου. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον 
ένα χρόνο. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα μπορεί να γίνει με απλή επιστολή του Δήμου προς 
την εκδότρια Αρχή. 
2.8 Χρονοδιάγραμμα Έργου: 
Υποβάλλεται, επί ποινή άρνησης χορήγησης της άδειας, χρονοδιάγραμμα περαίωσης 
εργασιών. 
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