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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

           
      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του άρθρου 2 Ν. 2696/99.
-του άρθρου 367 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ 14/99 ΦΕΚ
580 Δ), το οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 24 της απόφ. 3046/304/30.1/3.2.89
-της παρ 3 άρθρο 47 Ν. 2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15
του Ν.4203/2013
-του άρθρο 30 ν. 1080/80)
-το υπ΄αρ.52/159/01-06-2020 αίτημα της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.,για άδεια εκσκαφής για 
αποκατάσταση επείγουσας καλωδιακής βλάβης με διάνοιξη δύο λάκκων 3τ.μ. 
έκαστος στην περιοχή Μητρόπολης  συμβολή των οδών Μουστάκη & Εθνικής 
Αντίστασης.Οι έργασίες θα εκτελεσθούν από 4/6/2020 έως και 9/6/2020.
-το υπ΄αρ.52/165/04-06-2020 αίτημα της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.,για άδεια εκσκαφής για 
αποκατάσταση επείγουσας καλωδιακής βλάβης με διάνοιξη δύο λάκκων 3τ.μ. 
έκαστος στην περιοχή της οδού Συρράκου (στο ύψος οικίας Λάζαρη).Οι έργασίες θα 
εκτελεσθούν από 8/6/2020 έως και 12/6/2020.
Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά από επισκευή καλωδιακής βλάβης 
,ισχύει η εγγυητική επιστολή υπ¨αρ.850ILG1735560 της  Τράπεζας Πειραιώς που 
έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερόμενου, ποσού 1.375,86€, το ύψος της οποίας 
ορίστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου (Α.Δ.Σ. 358 /2006).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Εκδίδουμε άδεια εκσκαφής¨
 1.διάνοιξης δύο λάκκων 3τ.μ. έκαστος στην περιοχή Μητρόπολης  συμβολή των 
οδών Μουστάκη & Εθνικής Αντίστασης,για αποκατάσταση επείγουσας καλωδιακής 
βλάβης.Οι έργασίες θα εκτελεσθούν από 4/6/2020 έως και 9/6/2020, ώρα 14.00 οπότε
και θα ολοκληρωθεί και η αποκατάσταση.
2. διάνοιξης δύο λάκκων 3τ.μ. έκαστος στην περιοχή της οδού Συρράκου (στο ύψος 
οικίας Λάζαρη),για αποκατάσταση επείγουσας καλωδιακής βλάβης.Οι έργασίες θα 
εκτελεσθούν από 8/6/2020 έως και 12/6/2020, ώρα 14.00 οπότε και θα ολοκληρωθεί 
και η αποκατάσταση.
 Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει έλεγχος αποκατάστασης  από της Υπηρεσία 
μας. 
Η παρούσα άδεια  δεν υποκαθιστά κάθε άλλη αδειοδότηση που τυχόν απαιτείται από 
άλλη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.
Η παρούσα κοινοποιείται¨
- Αστ/κη Δ/νση Πρέβεζας,Τμήμα Τροχαίας
-Δημοτική Αστυνομία.
                                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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