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Θέμα :«Έγκριση  αίτησης  εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών και επέκτασης ηλεκτρικής εγκατάστασης σε
κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

………..……….
Έχοντας υπ όψη:
1. τις διατάξεις του Α΄ κεφαλαίου του Ν. 4030/11 ΦΕΚ 249Α «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,
2. Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230_07.12.2016 τεύχος Α’) και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα_ Νέο θεσμικό
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
3.  τις  διατάξεις  του  Ν.4876/2021(ΦΕΚ  Α/251/23-12-2021)  άρθρο 159  (Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και
επέκτασης ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 21 & παρ. 7 στο
άρθρο 20 του  Ν.4067/9-04-2012 (ΦΕΚ Α/79/9-04-2012),
4.  την  υπ’  αριθμ.  101195/17/9/2021  (ΦΕΚ Β/4654/8-10-2021)  Υπουργική  Απόφαση (Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Επενδύσεων),
5. τις διατάξεις του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ 60364 για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα του
επιπέδου ασφάλειας,
6.  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  …………….  αίτηση  του  έχοντος  νόμιμο  δικαίωμα  για  το  έργο-  εργασίες  (εταιρική
επωνυμία/ ονοματεπώνυμο) , 
7. τον έλεγχο των συνημμένων στην αίτηση στοιχείων, δικαιολογητικών και διαγραμμάτων από την υπηρεσία. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της αίτησης  εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών και επέκτασης ηλεκτρικής εγκατάστασης σε

κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους βάσει των  Ν.4876/2021(ΦΕΚ Α/251/23-12-2021)Ν.4067/9-04-2012 (ΦΕΚ

Α/79/9-04-2012),101195/17/9/2021  (ΦΕΚ  Β/4654/8-10-2021)  Υπουργικής  Απόφασης,  της  υπηρεσίας  του

Δήμου  Θεσσαλονίκης, του  αντισυμβαλλόμενου κ.  …………………………(εταιρική  επωνυμία/

ονοματεπώνυμο)  του  ………  ………………..  (πατρώνυμο),  έδρα/  κατοίκου  …………….…,  με  Α.Φ.Μ

…………….., Δ.Ο.Υ … …………….., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ............…………., ο οποίος νόμιμα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ          
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                                    

 

Ημερομηνία,

 Αριθ. Πρωτ.:



εκπροσωπείται από ………………………….. (ονοματεπώνυμο), με Α.Φ.Μ …………….., Δ.Ο.Υ……………….,

Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ………………. σύμφωνα με την αριθ. ……………….. Κ.Υ.Α.

Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελέσει τα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω:

Η έγκριση για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών και της επέκτασης της
ηλεκτρικής εγκατάστασης των καταστημάτων προς το χώρο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων δίνεται με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση υπέργειας διέλευσης αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται με ασφαλή στηρίγματα και σε
σημείο  που  να  προκαλεί  την  λιγότερη  οπτική  όχληση  και  την  ασφαλή  λειτουργίας  των  εγκατεστημένων
ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση υπόγειας διέλευσης, οι οδεύσεις κατά μήκος του πεζοδρομίου θα τοποθετούνται σε
χάνδακα  βάθους  15cm  - 20cm με  τη  χρήση  σωλήνων  προστασίας  υπογείων  καλωδίων  σπιράλ  από
πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 50 mm. Τα καλώδια διέλευσης θα πρέπει να είναι ανθυγρού τύπου
ΝΥΥ και ανάλογης διατομής που θα υπαγορεύεται από τα φορτία της εγκατάστασης σύμφωνα με το εκάστοτε
ισχύον  πρότυπο,  εν  προκειμένω  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  60364  [101195/17/9/2021  (ΦΕΚ  Β/4654/8-10-2021)
Υπουργική Απόφαση (Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων)]. Η όδευση θα καλύπτεται από τσιμέντο και
πριν  την  αποκατάσταση  της  πλακόστρωσης  θα  τοποθετείται  σήμανση  από  πλαστικό  πλέγμα  κόκκινου
χρώματος. 

Πριν  την  κατασκευή  απαιτείται  ενημέρωση  για  τη  διέλευση  άλλων  δικτύων  ΟΚΩ.   όπως
τηλεπικοινωνίας και οπτικών ινών, ΔΕΔΔΗΕ, δημοτικού φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ. ώστε να μην
προκληθεί ζημία, ενώ στην περίπτωση ακόμη και μικρού τραυματισμού του δικτύου διέλευσης, θα πρέπει να
καλείται ο ανάλογος φορέας για να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες. Συστήνεται οι εργασίες να εκτελούνται
χειρωνακτικά για την αποφυγή βλαβών. Σε κάθε περίπτωση φθοράς ή ζημίας σε δίκτυο διέλευσης, η ευθύνη
και το κόστος αποκατάστασης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Η παρούσα έγκριση για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης  ηλεκτρικών συσκευών και  της
επέκτασης της ηλεκτρικής εγκατάστασης των επιχειρήσεων / καταστημάτων προς το χώρο ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισμάτων  αφορά  την  διέλευση  της  επέκτασης  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  της  επιχείρησης  /
καταστήματος κάτω από το πεζοδρόμιο (πεζόδρομο ή πλατεία) και όχι κάτω από οδόστρωμα. Δεν αφορά
μελέτη  των  ηλεκτρικών  φορτίων  και  των  κυκλωμάτων  που  θα  συνδεθούν  στην  παροχή  ρεύματος  του
καταστήματος, για τα οποία στη συνέχεια θα κατατίθεται (από τον αδειούχο Ηλεκτρολόγο η Ηλεκτρολόγο -
Μηχανολόγο  Μηχανικό  ΤΕ  η  ΠΕ)  σχέδιο  στον  ΔΕΔΔΗΕ  προς  οριστικοποίηση,  έγκριση  σύνδεσης  -
λειτουργίας  της  νέας  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.101195/17/9/2021  (ΦΕΚ
Β/4654/8-10-2021) Υπουργική Απόφαση (Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Η  υπέργεια  ή  υπόγεια  διέλευση,  καθώς  και  η  υπόλοιπη  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  που  θα
αναπτύσσεται  στη  συνέχεια  στον  αδειοδοτημένο  χώρο  των  τραπεζοκαθισμάτων,  θα  εγκαθίσταται  από
υπεύθυνο αδειούχο ηλεκτρολόγο και υπό την επίβλεψη ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Η ευθύνη καλής, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης της επέκτασης του ηλεκτρολογικού δικτύου
στον  κοινόχρηστο  χώρο  ανάπτυξης  των  τραπεζοκαθισμάτων  της  επιχείρησης  /  καταστήματος  ανήκει
αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη -  διαχειριστή,  ο  οποίος σε  περίπτωση διακοπής της  λειτουργίας  του χώρου
οφείλει  να  διακόψει  άμεσα  την  ηλεκτροδότηση  του  εξωτερικού  χώρου  από  τον  πίνακα  διανομής  της
επιχείρησης /  καταστήματος και  να αποκαταστήσει  σύμφωνα με τις  οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας  του
Δήμου  Θεσσαλονίκης  τις  τυχόν  μετατροπές  στην
αρχική κατάσταση.
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Εφραίμ Κυριζίδης 
                  (Υπογραφή, Σφραγίδα) 
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