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ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ  (ΦAY) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 ΤΜΗΜΑ  Α 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. 

Αντικείμενο είναι η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και 

υψομετρικών, υφιστάμενου αγροτικού δρόμου, και η ασφαλτόστρωση αυτού,. στην Τ.Κ. Σιτσαίνων 

του Δήμου Μετσόβου συνολικού μήκους 541,66μ. 

Συγκεκριμένα ο δρόμος που θα γίνουν οι εργασίες είναι: 

•  Από θέση « Κερασιά» (1) έως θέση « Λάκος» (2), συνολικού μήκους 541,66μ. περίπου 

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

Τ.Κ. Σιτσαίνων/ Από θέση « Κερασιά» (1) έως θέση « Λάκος» (2), συνολικού μήκους 541,66μ. 

περίπου 

3. Αριθμός αδείας: 
Δεν  απαιτείται  
 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 

 Όνομα Διεύθυνση  Ημερ/νία κτήσεως Ποσοστό  ιδιοκτησίας 

Δήμος  Μετσόβου Μέτσοβο  100% 

 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

 Σημείωση  :   

Εδώ  θα  συμπληρωθούν  τα στοιχεία  του  
συντονιστή  για  θέματα  ασφάλειας  και  
υγείας  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου. 

      

ΤΜΗΜΑ  Β 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΦΑΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Αντικείμενο είναι η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και 

υψομετρικών, υφιστάμενου αγροτικού δρόμου, και η ασφαλτόστρωση αυτού,. στην Τ.Κ. 

Σιτσαίνων του Δήμου Μετσόβου συνολικού μήκους 541,66μ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με το εν λόγω έργο θα βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους και θα 

ασφαλτοστρωθούν με πλάτος καταστρώματος 4,00μ.  

 

Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (υψομετρικά) υλοποιείται και με την 

κατασκευή χαμηλών επιχωμάτων και ορυγμάτων με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 

προβλήματα προσαρμογής στο τοπίο.  

Η εγκάρσια κλίση (επίκλιση) στις ευθυγραμμίες είναι –2,5% από τον άξονα προς τις 

οριογραμμές (δικλινής διατομή). Η εγκάρσια κλίση στις καμπύλες φαίνεται ειδικότερα για κάθε 

διατομή στα σχέδια των διατομών.Η περιστροφή γίνεται γύρω από τον άξονα του δρόμου. Η 

μεγαλύτερη τιμή που χρησιμοποιείται είναι 7%. 

Οριζοντιογραφικά διατηρούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά χωρίς να θίγονται παρόδιες 

ιδιοκτησίες. Οι κλίσεις της ερυθράς, του δρόμου, στη μηκοτομή και τα κατακόρυφα τόξα της 

συναρμογής της είναι κατάλληλα για την κίνηση βαρέων οχημάτων – αγροτικών μηχανημάτων 

αλλά και την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού. Επίσης, εξασφαλίζεται και η 

ομαλή πρόσβαση των οχημάτων στις όμορες ιδιοκτησίες. 

 

Από την αρχή μέχρι το τέλος της αγροτικής οδού, η μηκοτομική χάραξη ακολουθεί αυτή του 

υφιστάμενου δρόμου. Αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο γιατί η μελετώμενη οδός πρέπει να 

έχει ομαλή πρόσβαση στις όμορες αγροτικές ιδιοκτησίες. 

 
Η κατασκευή θα πρέπει να γίνει τους μήνες που δεν γίνονται αγροτικές εργασίες και θα πρέπει, 

με κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, να έχει γίνει η εκτροπή της κυκλοφορίας ή άλλες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ, προς άλλες αγροτικές οδούς που δεν επηρεάζονται από την 

κατασκευή του δρόμου.  

Κατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εργοταξιακή, οριζόντια και 

κατακόρυφη σήμανση.  

 

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: 

 

 Χωματουργικά. 

Οι χωματουργικές εργασίες στο τμήμα της οδού, στη μόρφωση τάφρων και τον καθαρισμό των 

υφιστάμενων, στη διευθέτηση των όμβριων υδάτων στους φυσικούς αποδέκτες και στον 

καθαρισμό των υφιστάμενων μικρών τεχνικών και σωληνωτών και του χώρου πέριξ αυτών. 

 

Οι εργασίες εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τα 

σχέδια της μελέτης λαμβάνοντας υπ’ όψιν των πίνακα χωματισμών και την προμέτρηση. 

 

Τα υλικά των εκσκαφών ύστερα από διαλογή και ανάμειξης και αφού αξιολογηθούν, σε επαρκές 

ποσοστό, ως κατάλληλα θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία επιχωμάτων, 

τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από αυτά ή εφόσον δεν είναι κατάλληλα ή 

δεν επαρκούν θα μεταφερθούν από δανειοθαλάμους στην περιοχή. 

 

Η γεωλογική δομή των επιχωμάτων θα πρέπει να είναι η κατάλληλη κατά ΕΤΕΠ 02-07-01-00 

«Κατασκευή επιχωμάτων».  Θα διαστρώνονται και θα συμπυκνώνονται κατά στρώσεις.  
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 Τεχνικά έργα 

Σημαντικά τεχνικά έργα δεν προβλέπεται να κατασκευαστούν, εκτός από ένα μικρό τεχνικό 

έργο, σωληνωτό τσιμεντοσωλήνα  διαμέτρου d=1,00m έγκάρσια του δρόμου  στην Χ.Θ. 

0+469,56 

 

 Οδοστρωσία 

Θα κατασκευαστεί μια στρώση βάσεως με υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0155, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10m η οποία θα παραληφθεί χωροσταθμικά 

 Θα κατασκευαστεί μια στρώση βάσεως με υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0155, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10m η οποία θα παραληφθεί χωροσταθμικά. 

Σε τμήματα των οδών και για την επίχωση του σωληνωτού οχετού  και όπου χρειαστεί ύστερα 

από εντολών της επίβλεψης, θα γίνει εξυγίανση του εδάφους με κατασκευή υπόβασης 

μεταβλητού πάχους.     

Ο έλεγχος του πάχους των ανωτέρων στρώσεων θα γίνεται με λήψη δοκιμίων από 

Πιστοποιημένο Εργαστήριο, με έγκριση και φροντίδα της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σε αριθμό 

τουλάχιστον ένα δείγμα ανά 300μ. οδού. 

 

 Ασφαλτικά 

Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 50 χιλιοστών με 

υλικό της ΠΤΠ Α 265 αφού προηγουμένως γίνει ασφαλτική προ επάλειψη στη τελική επιφάνεια 

της βάσης σε όλα τα τμήματα της οδού. Ο έλεγχος του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως θα 

γίνεται και με λήψη δοκιμίων και σε αριθμό τουλάχιστον ένα δείγμα ανά 200μ. οδού.  

Η εκτέλεση των εργασιών του έργου θα γίνει με βάση τον προϋπολογισμό και το αναλυτικό 

τιμολόγιο της μελέτης κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

του έργου και σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες  της Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου. 

 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές  

 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 Της υπ΄αρίθμ. 56902/215/19-5-2017 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1924 Β΄). 

 Την υπ΄αρίθμ. 83010/4098 απόφασης ΦΕΚ 2710/2-8-2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσιών Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μόνο στην ανοιχτή 

διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επί μέρους εργαλείων και διαδικασιών 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και  

 Του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013».  



 - 6 - 

 Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, του ν. 4013/2011 (Α’ 

204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»..  

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Θέσεις δικτύων  στην  περιοχή  του  έργου  

 1.1 Ύδρευσης 
Δεν  υπάρχει 

 1.2 Αποχέτευσης 
Δεν  υπάρχει 

 1.3 Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
Δεν  υπάρχει 

 1.4 Παροχής διαφόρων αερίων 
Δεν  υπάρχει 

 1.5 Παροχής ατμού 
Δεν  υπάρχει 

 1.6 Ανίχνευσης πυρκαγιάς 
Δεν  υπάρχει 

 1.7 Πυρόσβεσης 
Δεν  υπάρχει 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Δεν  υπάρχουν 
 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
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Τα  υλικά  της  οδοποιίας  είναι  ουδέτερα  και δεν  προκαλούν  κίνδυνο 
 

4. Ιδιαιτερότητες στην  στατική δομή των  οχετών 

Δεν  υπάρχουν 

5. Άλλες ζώνες κινδύνου 
Επίσης μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις είναι δυνατόν να αποφραχθούν οι σωληνωτοί 
οχετοί και υπάρξουν τοπικές διαβρώσεις από τα όμβρια ύδατα 

6. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
Δεν απαιτείται μόνιμο σύστημα, αλλά ο δρόμος πρέπει να βρίσκεται υπό την συνεχή 
επιτήρηση της Δημοτικής Αρχής. 

   
 
ΤΜΗΜΑ  Δ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γενικά 

Τα έργα που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο  και  έχουν συνεχή καταπόνηση, όπως είναι οι  

οδοποιίες, υφίστανται αφενός  μεν  την  επίδραση των  καιρικών  συνθηκών (έντονες 

βροχοπτώσεις – πλημμύρες – κατολισθήσεις – παγετός – υψηλή θερμοκρασία), αφετέρου  δε  

την  φθορά  που  προέρχεται  από την  συνεχή και  άναρχη  κίνηση  των  τροχοφόρων  και  

άλλων  μηχανημάτων. 

Επομένως  είναι  επιβεβλημένο να γίνεται συντήρηση της οδού κατά τακτά διαστήματα, αλλά  

και σε έκτακτες περιπτώσεις,  όταν προκαλούνται αιφνιδιαστικές καταστροφές. 

Οι εργασίες που  θα γίνουν κατά την συντήρηση του δρόμου, είναι όμοιες  με αυτές που έγιναν 

κατά την  αρχική κατασκευή  του έργου,  και  οι  κίνδυνοι  που  θα  υπάρξουν  είναι  αυτοί  που  

προβλέπονται στο Σ.Α.Υ. κατά  την διάρκεια της κατασκευής, προστιθεμένου  του κινδύνου  από 

την ύπαρξη  πλέον της κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Ισχύουν λοιπόν οι οδηγίες και όσα περιλαμβάνονται στο Σ.Α.Υ.  ως προς τα μέτρα ασφάλειας 

και υγείας των εργαζομένων  στις συντηρήσεις – επιδιορθώσεις.   

Ιδιαίτερες  επισημάνσεις   

Κάθε έργο οδοποιίας,  αμέσως  με το πέρας  της  κατασκευής  του, χρήζει  φροντίδας  και  

συντήρησης.  

1.  Πρέπει  να  διαφυλάσσεται  η  ακεραιότητα  του  έργου,  από  ανθρωπογενείς  εξωτερικούς 

παράγοντες. Επίσης  οι  οδοί  πρόσβασης  εκατέρωθεν  του δρόμου  πρέπει να  γίνονται  με  

τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην προκαλείται τραυματισμός του οδοστρώματος,  

πλημμυρισμός  από  όμβρια  ύδατα  και  κυκλοφοριακή  συμφόρηση.   

2.  Επίσης  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  είσοδος επιφανειακών ομβρίων  στο  σώμα  της  οδού,  

πέραν  αυτών  που  δέχεται  αναγκαστικά  από την  βροχή. Τέτοιος  κίνδυνος  υπάρχει όταν 

αποφράσσονται  οι σωληνωτοί  οχετοί  και η τάφρος, είτε  από  ανθρώπινες  ενέργειες  ή  από  

φυσικούς  λόγους. 
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3.  Μεγάλη  προσοχή  πρέπει  να  δύναται  στην  αποφυγή  διάχυσης  υγρών  που  επηρεάζουν  

την  άσφαλτο (πετρέλαιο,  τοξικά  υγρά).  Όταν  συμβεί  τέτοιο  γεγονός  πρέπει  αμέσως  να  

καθαριστεί  το  οδόστρωμα. Επίσης  απαγορεύεται  η  φωτιά  πάνω  στο  ασφαλτικό  

οδόστρωμα (καύση  ελαστικών,  κλπ). 

4.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  αποκατάσταση  ενός υπάρχοντος  δρόμου είναι ότι ακριβώς υπονοεί  ο  

τίτλος  και  τίποτε  παραπάνω.  Ένας  δρόμος  λοιπόν  ο οποίος  μετατρέπεται  από  

χωματόδρομος  σε  ασφαλτόδρομο,  χωρίς  σοβαρή  βελτίωση  των  γεωμετρικών  του  

χαρακτηριστικών,  δεν  είναι  δυνατόν  να  φιλοξενεί  μεγάλες  ταχύτητες,  ούτε  επιτρέπει  

χαλάρωση  της  προσοχής. 

Η  βελτίωση  της  βατότητας  αφορά  την  άνετη και  χωρίς  φθορές  και  θορύβους,  κίνηση  των  

οχημάτων. Η  ταχύτητα  αυξάνεται  αρκετά, αλλά  η  προσοχή  του  οδηγού  εντείνεται  για  να 

αντιμετωπίσει  τα  προβλήματα  ορατότητας  στις  κλειστές  στροφές,  των  συνθηκών  

προσπέρασης,  κλπ.   

 
ΤΜΗΜΑ  Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Κάθε  έργο  οδοποιίας,  αμέσως  με το πέρας  της  κατασκευής  του, χρήζει  φροντίδας  και  

συντήρησης.  

Επομένως  θα  πρέπει αμέσως  μετά  την  κατασκευή  και  όταν  παραληφθεί  το  έργο,  να  

προγραμματισθούν  επισκέψεις,  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  από  τον  υπεύθυνο  της  

τοπικής  Δημοτικής  αρχής  (μηχανικός  του  Δήμου  αν  είναι  δυνατόν),  για  τον  έλεγχο  των  

κατασκευών  (τοίχων  αντιστήριξης, τάφρου,  οχετών).  Έλεγχος  επίσης  πρέπει  να  γίνεται  και  

στον  ασφαλτοτάπητα  για  ύπαρξη  φθορών  και  αλλοιώσεων,  όπως  είναι  οι  ρηγματώσεις,  

οι  τοπικές  καθιζήσεις,  η  αποσάθρωση,  οι  τροχαυλακώσεις,  κλπ. 

Επίσης  θα  πρέπει  να  προγραμματισθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  της  Δημοτικής  αρχής,  

ο  καθαρισμός  του  οδοστρώματος,  της τάφρου  και  των  οχετών,  από  καταπίπτοντα  γαιώδη  

υλικά,  φερτές  ύλες  ή  και  πέτρες. 

Θα  πρέπει  να  διατηρείται  ζωηρό  το  χρώμα  της  διαγράμμισης,  για  να  καθοδηγούνται  τα  

οχήματα,  ιδίως  κατά  τις  νυχτερινές  ώρες. 

Η  κατακόρυφη σήμανση  θα  πρέπει  να  αντικαθίσταται  όταν  καταστρέφεται.  

Η  παρακολούθηση   του  ρυθμού  της  κυκλοφορίας,  δίδει  χρήσιμες  πληροφορίες  και  

συνάγονται  πολύτιμα  συμπεράσματα  για  την  μορφή  των  επιδιορθώσεων  των  βλαβών  και  

φθορών. 

Ορισμένες  φορές  οι  δρόμοι  χαμηλής  λειτουργικότητας,  χρησιμοποιούνται  ως  βοηθητικοί  

για  κινήσεις  μηχανημάτων  και  οχημάτων  που  εργάζονται  στην  κατασκευή  παρακείμενων  

μεγάλων  έργων  (μεγαλύτερες  αρτηρίες,  γέφυρες,  μεγάλα  κτίρια,  κλπ). Στην  περίπτωση  

αυτή  συνιστάται  η  διαπίστωση  και  η  τεκμηρίωση  της  κατάστασης  του  δρόμου  πριν την  

έναρξη  της  μεγάλης  και  βαριάς  κυκλοφορίας και  η  σύγκρισή  της με  την μετέπειτα 

κατάσταση  του  δρόμου. Τόσον  για  χρήσιμα  συμπεράσματα,  όσο  και για  έγερση  

οικονομικών  αξιώσεων  και  προσδιορισμού  ευθυνών. 
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Τέλος  η  εκ  των  υστέρων  νέες  κατασκευές  πάνω  ή πλησίον του  δρόμου,  όπως  είναι  έργα  

ύδρευσης  ή  άρδευσης  ή  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας  (Ο.Τ.Ε.,  Δ.Ε.Η.,  κλπ.),  πρέπει  να   

σημειώνονται  και  να  παρακολουθούνται  αφενός  μεν  για  την  προφύλαξη  του  δρόμου,  

αφετέρου  για  την  τοπογραφία  τους  εν  σχέση  με  αυτόν.   


