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Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 3431/2006 (Α΄13), «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασµό µε το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ
Α’221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων»
γ. του π.δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 263), όπως ισχύει
δ. το π.δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α’213) «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του»,
ε. το π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α’213) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του
σε «Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε Γενική
Γραµµατεία Μακεδονίας- Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο
Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας- Θράκης και
της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
στ. το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α’213) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης»,
ζ. το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α’214) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών»,
η. το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α’221) «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
2. Την αρ.πρωτ. 2876/7-10-2009 απόφαση µε θέµα «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων»
3. Την αρ.πρωτ. 2877/7-10-2009 απόφαση µε θέµα «Καθορισµός
σειράς τάξης των Υπουργείων»
4. Την αρ.οικ. 69139/7766/21-12-2009 απόφαση µε θέµα «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
στους Υφυπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
5. Την Υπ. Απ. 72146/2316 (ΦΕΚ Β’21) απόφαση µε θέµα «Καθορισµός
των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων».
6. Την υπ’ αριθµ. 437/003/1-6-2007 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
7. Το Ν. 1650/1986 (Α’ 160), «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
8. Tο Ν. 2971/2001 (Α’285), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
9. Το Ν. 3028/2002 (Α’ 153), “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε
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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο
(1)

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης δικαιωµάτων
διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ο τρόπος καταβολής των σχετικών τελών, οι δικαιούχοι
είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

(2)

Η εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζεται, σε ότι
αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις
εγκαταστάσεις εκτός κτιρίων, από την υπουργική απόφαση (Υπ. Απ.)
72146/2316 (ΦΕΚ Β’21).

(3)

Τα Τέλη ∆ιέλευσης και Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, καθώς και το ύψος
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα,
ορίζονται µε Κανονισµό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄ 13).

(4)

Η χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε αιγιαλό, παραλία, χερσαία ζώνης
λιµένος, συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθµένα
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
(1)

«Αίτηση
Εργασιών Εκσκαφής»: Αίτηση χορήγησης δικαιώµατος
διέλευσης για την εγκατάσταση Ευκολιών υπό το Ακίνητο, η οποία
εγκατάσταση απαιτεί και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής.

(2)

«∆ηµόσια Ακίνητα»: Τα ακίνητα κυριότητας του εν στενή εννοία
∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ή των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆).

(3)

«∆ηµόσιες Αρχές»: Οι δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ή ΝΠ∆∆, οι οποίες,
έχουν το δικαίωµα διαχείρισης του συγκεκριµένου ∆ηµόσιου ή
Κοινόχρηστου Ακινήτου, σύµφωνα µε το νόµο ή άλλες ειδικές διατάξεις και
χορηγούν δικαίωµα διέλευσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 .

(4)

«∆ιαδροµή Όδευσης» : Η διαδροµή, την οποία προτίθεται να
ακολουθήσει ο πάροχος δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την
εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία
αιτείται τα ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης και η διαδροµή, για την οποία έχουν
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χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρούσα στον πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης.
(5)

«∆ικαίωµα ∆ιέλευσης»: Το δικαίωµα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό
∆ηµόσιων και Κοινοχρήστων Ακινήτων, µε σκοπό την εγκατάσταση και
λειτουργία, έλεγχο ή διάθεση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(6)

«Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδοµή (όπως υπαίθρια µονάδα δικτύου,
οικίσκος, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, στύλοι), τεχνικό µέσο, που σχετίζεται
µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή στηρίζει την
παροχή υπηρεσιών µέσω του δικτύου αυτού.

(7)

«Κοινόχρηστα Ακίνητα»: Τα κατά τον Αστικό Κώδικα (πδ. 456/1984,
Α΄164) κοινόχρηστα ακίνητα (άρθρα 967-968).

(8)

«Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συµβατική κατασκευή υπαίθριας
εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 µέτρα (ΠχΜχΥ), η οποία
εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαµβάνει ενδεικτικά
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (ιδίως µονάδες µετάδοσης & συνδροµητικές),
ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, ικριώµατα, µετρητή ρεύµατος,
καλώδια, υλικό τερµατισµού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές,
εξοπλισµό πληροφορικής, αυτοµατισµούς ή και κλιµατιστικές µονάδες,
σύνδεση µε ηλεκτρογεννήτρια, και χρησιµοποιείται ως εξοπλισµός δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(9)

«Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαµβάνει τα
όµορα οικοδοµικά τετράγωνα όδευσης που εφάπτονται εκατέρωθεν της
διαδροµής όδευσης και καθ’όλο το µήκος αυτής.

(10)

«Υπαίθρια Μονάδα ∆ικτύου (Καµπίνα - Cabinet)»: Kατασκευή
υπαίθριας ή εσωτερικής εγκατάστασης ενδεικτικών διαστάσεων
1,60x0,60x1,60 µέτρα (ΜχΠχΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και
περιλαµβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, ηλεκτρονικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, µετρητή ρεύµατος, καλώδια, υλικό τερµατισµού
καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισµό πληροφορικής,
αυτοµατισµούς, και χρησιµοποιείται ως εξοπλισµός δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

(11)

«αρχαιολογικός έλεγχος»: ο έλεγχος που ασκείται από εκπρόσωπο της
αρµόδιας εφορείας [Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
(ΕΠΚΑ) ή Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ)]

Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται ειδικά στη παρούσα, έχουν την έννοια, η
οποία τους αποδίδεται στο ν.3431/2006.
ΑΡΘΡΟ 3
∆ικαιούχοι χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
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(1) ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης χορηγούνται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (εφεξής «Πάροχοι»), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και
του ν.3431/2006.
(2) Οι Πάροχοι έχουν ∆ικαίωµα ∆ιέλευσης επί, υπέρ ή υπό ∆ηµόσιων και
Κοινοχρήστων Ακινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και του
ν.3431/2006.

ΑΡΘΡΟ 4
Αρµόδιοι για την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης σε ∆ηµόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα
(1)

Η χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης επί, υπό ή υπέρ ∆ηµοσίων και
Κοινοχρήστων Ακινήτων,
προϋποθέτει την προηγούµενη έγκριση των
παρακάτω υπηρεσιών («εφεξής Υπηρεσίες») στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Σε προστατευόµενες περιοχές απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του
Τµήµατος Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.

(β)

Σε παραδοσιακούς οικισµούς απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του
Τµήµατος Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.

(γ)

Επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και
στις Ένοπλες ∆υνάµεις απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ.

(δ)

Επί, υπέρ ή υπό χώρων όπου είναι απαραίτητη η κοπή δένδρων
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση από την κατά νόµο αρµόδια αρχή.

(ε)

Σε προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

(στ) Για την εγκατάσταση υποδοµών/κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται η
έκδοση οικοδοµικής άδειας, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση της
οικοδοµικής άδειας από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
(ζ)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης εγκρίσεων για την έκδοση αδειών
για τα πάσης φύσεως δηµόσια και ιδιωτικά έργα, απαιτείται η σύµφωνα
µε τα άρθρα 10 και 37 του Ν. 3028/2002 έγκριση των οικείων Εφορειών
Αρχαιοτήτων (Εφορείας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων και
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) εντός αρχαιολογικών χώρων,
µνηµείων και ιστορικών τόπων, εντός των ορίων των οποίων ασκείται ο
υποχρεωτικός προληπτικός αρχαιολογικός έλεγχος”.
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(η)

Όσον αφόρα σε διελεύσεις από περιοχές αρµοδιότητας Οργανισµού
Λιµένα και Λιµενικών Ταµείων θα ακολουθούνται οι κατά νόµο
προβλεπόµενες διαδικασίες σε συνεννόηση µε τους φορείς διοίκησης και
εκµετάλλευσης των λιµένων.

ΑΡΘΡΟ 5
Αρµόδιοι για τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
(1) Αρµόδιοι για την χορήγηση ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης είναι:
Οι ∆ηµόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν το δικαίωµα διαχείρισης του συγκεκριµένου
∆ηµόσιου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου σύµφωνα µε το νόµο ή άλλες ειδικές
διατάξεις.
(2) Οι ∆ηµόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισµένων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ∆ηµόσια ή Κοινόχρηστα Ακίνητα µεριµνούν
ώστε να µην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δηµοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν
υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιµες δυνατότητες για τους παρόχους δηµοσίων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3) Σε περίπτωση που ∆ηµόσια Αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισµένο
εµπράγµατο δικαίωµα σε ∆ηµόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο σε πάροχο δηµόσιου
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται να µεριµνά ώστε να µην
επέρχεται περιορισµός του ανταγωνισµού από αυτή την αιτία.
(4) Η ΕΕΤΤ παρέχει στους Παρόχους κάθε διαθέσιµη πληροφορία σχετική µε τις
αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές. Η ΕΕΤΤ, ειδικότερα, δύναται να αναρτά στην
ιστοσελίδα της πίνακα µε τις ∆ηµόσιες Αρχές που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Ο πίνακας πληροφορεί σχετικά µε τη ∆ηµόσια Αρχή, τη
διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας µε αυτή. Η ΕΕΤΤ ενηµερώνει τον πίνακα
αυτό τακτικά. Ο πίνακας εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανάγκη διευκόλυνσης
της ενηµέρωσης των Παρόχων, χωρίς να υποκαθιστά ή τροποποιεί την κατά
νόµο αρµοδιότητα των Αρχών.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ιαδικασία παροχής έγκρισης για την χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης σε
∆ηµόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα
(1)

Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου ακολουθούνται από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες για την παροχή, κατά το άρθρο 4, έγκρισης χορήγησης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης.
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(2)

Ο ενδιαφερόµενος Πάροχος υποβάλλει φάκελο αίτησης προς τις κατά
περίπτωση αρµόδιες Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 3.

(3)

Ο φάκελος αίτησης υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και
περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:
(α)

Έντυπο αίτησης που χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι.

(β)

Νοµιµοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νοµικού προσώπου
και διορισµός αντικλήτου, εφ’ όσον απαιτείται.

(γ)

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη
στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το
έργο και ιδίως επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ/∆ΥΟ και στοιχεία νόµιµου
εκπροσώπου.

(δ)

Ρυµοτοµικό σχέδιο επί του οποίου επισηµαίνεται η προτεινόµενη ή
αιτούµενη όδευση και τυπικές διατοµές τοµών.

(ε)

Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία της
όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις,
πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα) τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απ. 72146/2316 (ΦΕΚ Β’21).

(στ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των Ευκολιών, που περιλαµβάνει
υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν και
του εξοπλισµού (ενδεικτικά αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου,
Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά
περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα
χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των
φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση
των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις
λεπτοµέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων
∆ικτύου και Οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές
προδιαγραφές της Υπ. Απ. 72146/2316 (ΦΕΚ Β’21).
(ζ)

Σε περίπτωση που ο Πάροχος παρέχει δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαµήνου), µε την οποία
πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό το καθεστώς Γενικών Αδειών και
παρέχει δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(η)

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και ιδίως: (i) χρονοδιάγραµµα
εκτέλεσης του έργου µε την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών και σαφή
πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τµήµατος του έργου, (ii) τα
τεχνικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, (iii) τη διαδροµή όδευσης, (iv) τα
µέτρα ασφαλείας, (v) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της
εκσκαφής, (vi) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου,
(vii) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και
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καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία
για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και, (viii) εφόσον
απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής διέλευσης µέσων µαζικής
µεταφοράς, σχετικά µέτρα σήµανσης και ασφαλείας.
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εµπίπτει εντός ορίων προστατευοµένων
περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να
περιλαµβάνει χάρτη κατάλληλης κλίµακας στον οποίο να αποτυπώνονται
οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην άµεση
περιοχή ∆ιέλευσης του ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
(4)

Κάθε Υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε ο φάκελος αίτησης, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
κατάθεσης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(α)
Σε περίπτωση αναρµοδιότητάς της, επιστρέφει στον αιτούντα Πάροχο
τον σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα την αρµόδια Υπηρεσία
για την παροχή της αιτούµενης έγκρισης, ή,
Εάν είναι αρµόδια: (i) ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα ότι ο φάκελος
(β)
αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή ότι περιλαµβάνει το σύνολο των εγγράφων της
παραγράφου 3 , ή (ii) απορρίπτει την αίτηση, προσδιορίζοντας µε σαφήνεια τα
έγγραφα, τα οποία λείπουν.

(5)

(α)
Αν ο αιτών είναι πάροχος δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, η αρµόδια Υπηρεσία
αποφασίζει αιτιολογηµένα για την παροχή έγκρισης, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του φακέλου, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 29 παρ. 5εδ. α του
Ν.3431/2006.
Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία, η έγκριση τεκµαίρεται ότι
(β)
χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δηµοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδει στην αρµόδια Υπηρεσία εξωδίκως
υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την πάροδο άπρακτης της παραπάνω
προθεσµίας. Η εξώδικη δήλωση του Παρόχου, συνοδευόµενη από επίσηµο
αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εµφαίνεται και ο αριθµός πρωτοκόλλου της
αίτησης, επέχει θέση έγκρισης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο
αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Οι αστυνοµικές αρχές τηρούν στο αρχείο τους
αντίγραφα του συνόλου των θεωρηµένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Στις
περιπτώσεις εργασιών σε χώρους ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος, τα ως άνω
έγγραφα θεωρούνται και από την εκάστοτε αρµόδια Λιµενική Αρχή.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πάροχο µη δηµοσίου δικτύου
(γ)
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η προθεσµία έκδοσης έγκρισης µπορεί να
ανέρχεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών, οπότε και οι ενδιάµεσες
προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού και µεγάλου φόρτου
(δ)
εργασίας η υπηρεσία δύναται να παρατείνει την παροχή έγκρισης κατά
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δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον ενηµερώσει πριν τη λήξη της
προθεσµίας τον αιτούντα και τεκµηριώσει την καθυστέρηση. Η έλλειψη
προσωπικού τεκµηριώνεται από τυχόν κενές θέσεις µόνιµου προσωπικού ενώ
ο φόρτος εργασίας από προϋπάρχουσες παρόµοιες εκκρεµούσες
πρωτοκολληµένες αιτήσεις.
(6)

Η αρµόδια Υπηρεσία δύναται:
α) να τροποποιήσει/µεταθέσει την προτεινόµενη όδευση κατόπιν
αιτιολογηµένης απόφασης για τους εξής περιοριστικά αναφερόµενους
λόγους:(i) λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, (ii) λόγους δηµόσιας υγείας,
(iii) λόγους εθνικής άµυνας, (ιv) λόγους προστασίας των αρχαιολογικών
χώρων ή µνηµείων και ιστορικών τόπων, και (ν) λόγους προστασίας δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας, και εφόσον η τροποποίηση δεν υπερβαίνει το 20% της
συνολικά προτεινόµενης όδευσης,
β)
να απορρίψει την σχετική αίτηση κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης
απόφασης και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν (i) στην προστασία του
περιβάλλοντος, (ii) στην προστασία της δηµόσιας υγείας, (iii) στην προστασία
της εθνικής άµυνας, (iv) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή
µνηµείων και ιστορικών τόπων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η
τροποποίηση της προτεινόµενης διαδροµής όδευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση (β) της παρούσης παραγράφου.

(7)

Η αρµόδια Υπηρεσία κοινοποιεί στον αιτούντα την Έγκριση χορήγησης
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Στην ανωτέρω Έγκριση χορήγησης
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, το ελάχιστο περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στο
Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζεται η τελική διαδροµή όδευσης.

ΑΡΘΡΟ 7
∆ιαδικασία χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης σε ∆ηµόσια και Κοινόχρηστα
Ακίνητα

(1)

Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου ακολουθούνται από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες
Αρχές για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης επί, υπό ή υπέρ ∆ηµοσίων και
Κοινοχρήστων Ακινήτων.

(2)

Ο ενδιαφερόµενος Πάροχος υποβάλλει στις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές αίτηση
για τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 3. Σε περίπτωση, κατά την οποία η χορήγηση των αιτουµένων
δικαιωµάτων διέλευσης ανήκει στην αρµοδιότητα περισσοτέρων αρµοδίων
∆ηµόσιων Αρχών, ο αιτών Πάροχος υποβάλλει αυτοτελή κάθε φορά αίτηση
στην εκάστοτε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.

(3)

Για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης από την αρµόδια ∆ηµόσια
I.
Αρχή απαιτείται η υποβολή σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή από τον
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αιτούντα σχετικής Αίτησης, η οποία περιλαµβάνει επίσης σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή τα παρακάτω περιοριστικά οριζόµενα δικαιολογητικά:
(α)

Έντυπο αίτησης που χορηγείται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της παρούσης.

(β)

Νοµιµοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νοµικού προσώπου
και διορισµό αντικλήτου, εφ’ όσον αυτό εδρεύει εκτός του νοµού Αττικής.

(γ)

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη
στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το
έργο και ιδίως επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ/∆ΥΟ και στοιχεία νόµιµου
εκπροσώπου.

(δ)

Ρυµοτοµικό σχέδιο επί του οποίου επισηµαίνεται η προτεινόµενη ή
αιτούµενη όδευση και τυπικές διατοµές τοµών.

(ε)

Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία της
όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις,
πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα) τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απ. 72146/2316 (ΦΕΚ Β’21)..

(στ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των Ευκολιών που περιλαµβάνει
υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του
εξοπλισµού (ιδίως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα
εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαµβάνει τις
λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την
όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης
εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο
αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε περίπτωση
εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων ∆ικτύου και Οικίσκων. Το
σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απ.
72146/2316 (ΦΕΚ Β’21).
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εµπίπτει εντός ορίων προστατευοµένων
περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να
περιλαµβάνει χάρτη κατάλληλης κλίµακας στον οποίο να αποτυπώνονται
οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην άµεση
περιοχή ∆ιέλευσης του ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(ζ)

Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαµήνου), µε την οποία
πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και
διαθέτει δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(η)

Αναλυτικό προϋπολογισµό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων
του έργου σύµφωνα µε τα ισχύοντα τιµολόγια του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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(4)

(θ)

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαµβάνει:
(i)
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου µε την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τµήµατος
του έργου, (ii) τα τεχνικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, (iii) τη ∆ιαδροµή
Όδευσης, (iv) τα µέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (v) τους χώρους
απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής,
(vi) τις διαδικασίες
αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (vii) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήµης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
δικτύων, και, (viii) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής
κατεύθυνσης διέλευσης µέσων µαζικής µεταφοράς, µέτρα σήµανσης και
ασφαλείας.

(ι)

Αναλυτικό προϋπολογισµό των Τελών ∆ιέλευσης και των Τελών Χρήσεως
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, µε βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό της
ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον υπολογισµό των τελών ∆ιέλευσης και των τελών
χρήσεως ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης.

II.

Στην περίπτωση που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 4, η
αίτηση συνοδεύεται και από την σχετική Έγκριση.

Η ∆ηµόσια Αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας επτά (7) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(α)
αν είναι αναρµόδια, επιστρέφει στον αιτούντα τον σχετικό φάκελο
γνωστοποιώντας του παράλληλα την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή για τη χορήγηση
των αιτουµένων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, ή,
(β)
αν είναι αρµόδια, (i) ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα ότι ο φάκελος
αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή ότι περιλαµβάνει το σύνολο των εγγράφων της
παραγράφου 3 του παρόντος ή (ii) απορρίπτει την αίτηση προσδιορίζοντας µε
σαφήνεια τα έγγραφα, τα οποία λείπουν.

(5)

Αν η αίτηση είναι πλήρης, αφορά Εργασίες Εκσκαφής και η αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή χορήγησης των ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης είναι ΟΤΑ, ακολουθούνται οι
διαδικασίες του άρθρου 8 της παρούσας. Αν η Αίτηση είναι πλήρης, αφορά
Εργασίες Εκσκαφής και η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή χορήγησης των ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης δεν είναι ΟΤΑ, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 9 της
παρούσας.

(6)

(α)
Αν ο αιτών είναι πάροχος δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η Αίτηση είναι πλήρης και δεν αφορά Εργασίες Εκσκαφής ή δεν
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα άλλα Αιτήµατα Εργασιών Εκσκαφής σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσας, η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή
αποφασίζει αιτιολογηµένα για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο
άρθρο 29 παρ. 5εδ. α του Ν.3431/2006.
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(β)
Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία, το ∆ικαίωµα ∆ιέλευσης
τεκµαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος
δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδει στην αρµόδια Υπηρεσία
εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την πάροδο άπρακτης της παραπάνω
προθεσµίας. Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόµενη από επίσηµο
αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εµφαίνεται και ο αριθµός πρωτοκόλλου της
αίτησης, επέχει θέση Απόφασης Χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης και
θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Οι
αστυνοµικές αρχές τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των
θεωρηµένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Στις περιπτώσεις εργασιών σε
χώρους ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος, τα ως άνω έγγραφα θεωρούνται και
από την εκάστοτε αρµόδια Λιµενική Αρχή.
(γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πάροχο µη δηµοσίου δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η προθεσµία έκδοσης Απόφασης χορήγησης
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης µπορεί να ανέρχεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες,
οπότε και οι ενδιάµεσες προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως.
(7)

Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή δύναται:
α) να τροποποιήσει/µεταθέσει το υποβληθέν χρονοδιάγραµµα κατόπιν
αιτιολογηµένης απόφασης και υπό τον όρο ότι η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή δεν
δύναται να µεταθέσει χρονικά ένα υποβληθέν αίτηµα διεξαγωγής εργασιών
εκσκαφής, για το οποίο δεν υφίσταται λόγος απόρριψης αίτησης χορήγησης
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, πέραν του εξαµήνου από την προτεινόµενη
ηµεροµηνία έναρξης,
β) να τροποποιήσει/µεταθέσει την προτεινόµενη όδευση κατόπιν
αιτιολογηµένης απόφασης για τους εξής περιοριστικά αναφερόµενους
λόγους:(i) λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, (ii) λόγους δηµόσιας υγείας,
(iii) λόγους εθνικής άµυνας, (ιv) λόγους προστασίας των αρχαιολογικών
χώρων ή µνηµείων και ιστορικών τόπων, (v) λόγους προστασίας δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας και εφόσον η τροποποίηση δεν υπερβαίνει το 20% της
συνολικά προτεινόµενης όδευσης,
γ)
να απορρίψει την σχετική αίτηση κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης
απόφασης και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν (i) στην προστασία του
περιβάλλοντος, (ii) στην προστασία της δηµόσιας υγείας, (iii) στην προστασία
της εθνικής άµυνας, (iv) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή
µνηµείων και ιστορικών τόπων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η
τροποποίηση της προτεινόµενης διαδροµής όδευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση (β) της παρούσης παραγράφου.

(8)

Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα την Απόφαση χορήγησης
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Στην ανωτέρω Απόφαση, σχέδιο
της οποίας καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης, προσδιορίζονται
τουλάχιστον τα εξής:
1. Η τελική διαδροµή όδευσης.
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2. Το εγκριθέν χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των
απαιτούµενων εργασιών για την άσκηση του ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης. Η
εγκεκριµένη ηµεροµηνία έναρξης εργασιών δεν δύναται να είναι
προγενέστερη από την ηµεροµηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων
εγγράφων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 10 του παρόντος
άρθρου.
3. Το ύψος των απαιτούµενων Τελών ∆ιέλευσης και Τελών Χρήσης
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισµό Τελών
της ΕΕΤΤ, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου
αναγνωρισµένου πιστωτικού οργανισµού, στον οποίο θα πρέπει να
κατατίθενται τα τέλη αυτά.
(9)

Ο Πάροχος, στον οποίο κοινοποιείται η Απόφαση χορήγησης ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης από την εκάστοτε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, υποχρεούται, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την
κοινοποίηση, να υποβάλει στην εν λόγω Αρχή τα ακόλουθα:
(α)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπέρ της εκάστοτε αρµόδιας
∆ηµόσιας Αρχής, το ύψος της οποίας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 6
του Ν. 3431/2006, προσδιορίζεται µε Κανονισµό που εκδίδεται από την
ΕΕΤΤ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για
όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η
αντίστοιχη άδεια σύν έξι (6) µήνες. Μετά την πάροδο της διάρκειάς της, η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο.

(β)

Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισµένου πιστωτικού
οργανισµού σχετικά µε την καταβολή των απαιτούµενων Τελών ∆ιέλευσης
και Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, τα οποία καθορίζονται
σύµφωνα µε Κανονισµό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ.

(γ)

Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο κάλυψης ασφάλισης αστικής ευθύνης ή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί επικείµενης έκδοσης συµβολαίου
ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κάθε ζηµία ή
βλάβη προσώπων ή πραγµάτων κατά τη διάρκεια ή ευκαιρία των
εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης
του ∆ηµοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

(δ)

Στις περιπτώσεις όπου η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το
υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το
τελικό σχεδιάγραµµα όδευσης µε όλες τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
στα ιδιάζοντα σηµεία της όδευσης (όπως: διαβάσεις πεζών,
διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις
ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο
κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών, που περιλαµβάνει
υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν
και του εξοπλισµού (όπως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα
εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά, τις
λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την
όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης
εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο
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αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε περίπτωση
εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων ∆ικτύου και Οικίσκων.
(ε)

(10)

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του
Παρόχου σχετικά µε τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρµόδια
Αστυνοµική ή /και Λιµενική Αρχή του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των
απαιτούµενων για την ενάσκηση του συγκεκριµένου ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης έργων.

Η αναφερόµενη στην παράγραφο 9 του παρόντος Απόφαση για τη χορήγηση
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης
φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές προβλέπονται στο κείµενό της, και θεωρείται
υποχρεωτικά και µε µέριµνα του Παρόχου από τις κατά τόπους αρµόδιες
αστυνοµικές αρχές. Οι ανωτέρω αρχές τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του
συνόλου των θεωρηµένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Για εκτέλεση έργων
εντός ζώνης λιµένα ή εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας απαιτείται έκδοση
αδειών και εγκρίσεων, συµφώνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στις περιπτώσεις
που προβλέπονται εργασίες σε χώρους ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος, τα ως
άνω έγγραφα θεωρούνται και από την κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή.
Η κατά τα ως άνω θεωρηµένη πράξη χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
επέχει και θέση άδειας εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών, η οποία σε
καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο των υποχρεώσεών του για την
προηγούµενη κάθε φορά ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής.

(11)

Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει το σύνολο των
εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου,
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή δύναται,
κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή της
ισχύος ή/και ανάκληση της σχετικής Απόφασης χορήγησης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης. Η εν λόγω Απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την εκπνοή της προθεσµίας,
η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 10 του παρόντος.

(12)

Η αναφερόµενη στην παράγραφο 8 του παρόντος Απόφαση για τη χορήγηση
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης παρέχει στον αιτούντα το δικαίωµα σύνδεσης των
σχετικών εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ∆ΕΗ ) για την
παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8
Συντονισµός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης όταν η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή είναι ΟΤΑ
(1)

Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί πλήρης
Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται:

Αίτηση

(α) εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης να κοινοποιήσει στην οικεία
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Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ το ρυµοτοµικό σχέδιο που έχει
καταθέσει ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ’ αριθ. ε παραγράφου 3 του
άρθρου 6) ή και την οριζοντιογραφία οδών (δικαιολογητικό υπ’ αριθ. δ,
παραγράφου 3 του άρθρου 6).
(β) εντός της ίδιας προθεσµίας να δηµοσιοποιήσει τα ανωτέρω σε εµφανές
σηµείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, εφόσον
διαθέτει, χωρίς να δηµοσιοποιεί το όνοµα του Παρόχου.
(2)

Η οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται αµέσως και πάντως εντός
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου να δηµοσιεύσει αυτά σε εµφανές σηµείο στα γραφεία
της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει, χωρίς να
δηµοσιοποιεί το όνοµα του Παρόχου.

(3)

Η ΕΕΤΤ υποχρεούται αµέσως και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την κοινοποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου να δηµοσιεύσει αυτά σε εµφανές σηµείο στα γραφεία της
και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, χωρίς να δηµοσιοποιεί το όνοµα
του Παρόχου.

(4)

Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όσοι Πάροχοι
επιθυµούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του
αµέσως εποµένου εξαµήνου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρµόδιες
∆ηµόσιες Αρχές. Πάροχοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν Αίτηση Εργασιών
Εκσκαφής εντός της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών,
δεν έχουν δικαίωµα εκσκαφής κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο εντός της
συγκεκριµένης Περιοχής Εκσκαφής. Εξαιρούνται:
(α) οι εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι
βρίσκονται σε απόσταση έως πεντακόσια (500) µέτρα από την όδευση του
υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
(β) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δικτύου του ΟΤΕ µε εξοπλισµό
παρόχου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος έχει
εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται σε ακτίνα έως πεντακοσίων (500)
µέτρων από τηλεπικοινωνιακό κέντρο ή µονάδα δικτύου του ΟΤΕ,
για τις οποίες µπορεί να γίνει εκσκαφή και εντός του εξαµήνου, από
οποιονδήποτε πάροχο δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(5)

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εµπρόθεσµη άλλη Αίτηση Εργασιών
Εκσκαφής σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
ακολουθούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 6 έως 12 του άρθρου 7
της παρούσας.

(6)

Εµπρόθεσµες Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής από άλλους Παρόχους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος, διεκπεραιώνονται σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του άρθρου 7 της
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παρούσας. Κατά τη χορήγηση των δικαιωµάτων διέλευσης, η αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή δύναται να επιβάλλει στους Παρόχους υποχρέωση κοινής ή/
και παράλληλης όδευσης ή/ και παράλληλης εκσκαφής ή/και κοινής
αποκατάστασης οδοστρώµατος και προγραµµατίζει την εκτέλεση των
εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση
των πολιτών.
Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή υποχρεούται εντός οκτώ (8) ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου, να ενηµερώσει όλους τους Παρόχους, οι οποίοι έχουν υποβάλει
πλήρεις αιτήσεις ότι εφαρµόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου. Εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή αποφασίζει
αιτιολογηµένα για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης των αιτούντων
Παρόχων. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία, τεκµαίρεται ότι
το ∆ικαίωµα ∆ιέλευσης αυτοδικαίως χορηγήθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 6(β) του άρθρου 7. Στην εν λόγω Απόφαση, σχέδιο της οποίας
καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζονται τουλάχιστον
τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στα σηµεία 1, 2, 3 της παραγράφου 8
του άρθρου 7 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες
που περιγράφονται στις παραγράφους 9,10, 11 και 12 του άρθρου 7 της
παρούσας.
(7)

Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο
εξαµήνου από τη δηµοσίευση Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, για την οποία
χορηγήθηκε ∆ικαίωµα ∆ιέλευσης που αφορά στην ίδια περιοχή εκσκαφής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
εξετάζονται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, ως προς την αρµοδιότητά της
και την πληρότητα του φακέλου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις
παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Εάν η
προαναφερθείσα αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή αποφανθεί ότι ο φάκελος είναι
πλήρης, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός προθεσµίας επτά (7)
εργασίµων ηµερών από την υποβολή του φακέλου περί της πληρότητας
του και παράλληλα του γνωστοποιεί ότι λόγω υφιστάµενων εργασιών
εκσκαφής στις αιτούµενες Περιοχές Εκσκαφής οι διαδικασίες έκδοσης
Απόφασης περί έγκρισης ή µη της χορήγησης των ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
θα εκκινήσουν ένα µήνα πριν από την εκπνοή του εξαµήνου σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του
παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία χορήγησης
δικαιωµάτων διέλευσης εκκινεί ένα µήνα πριν από την εκπνοή του
εξαµήνου, µε την κοινοποίηση από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή των
εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στην
οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ. Κατ’ εξαίρεση των
παραπάνω, αιτήσεις, που υποβάλλονται από Παρόχους την τελευταία
εβδοµάδα του πενταµήνου, εξετάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
παρόντος, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων
2,3, και 4 του παρόντος άρθρου.
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ΑΡΘΡΟ 9
Συντονισµός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης όταν η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή δεν είναι ΟΤΑ
(1) Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί πλήρης Αίτηση Εργασιών
Εκσκαφής, υποχρεούται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω Αίτησης:
(α) να κοινοποιήσει στην οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ
το ρυµοτοµικό σχέδιο που έχει καταθέσει ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ’
αριθ. ε, παραγράφου 3 του άρθρου 6) ή/και την οριζοντιογραφία οδών
(δικαιολογητικό υπ’ αριθ. δ, παραγράφου 3 του άρθρου 6),
(β) να δηµοσιοποιήσει τα ανωτέρω σε εµφανές σηµείο στα γραφεία της και
σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει, χωρίς να
δηµοσιοποιεί το όνοµα του Παρόχου.
(2) Η οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται αµέσως και πάντως εντός
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου να δηµοσιεύσει αυτά σε εµφανές σηµείο στα γραφεία της και
σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει, χωρίς να δηµοσιοποιεί το
όνοµα του Παρόχου.
(3) Η ΕΕΤΤ υποχρεούται αµέσως και πάντως εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την κοινοποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
να δηµοσιεύσει αυτά σε εµφανές σηµείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο
στην ιστοσελίδα της, χωρίς να δηµοσιοποιεί το όνοµα του Παρόχου.
(4) Εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όσοι Πάροχοι
επιθυµούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του
αµέσως εποµένου εξαµήνου υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στις
αρµόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής στις
αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές. Πάροχοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν εγκαίρως τις
ανωτέρω αιτήσεις, δεν έχουν δικαίωµα εκσκαφής κατά το συγκεκριµένο
εξάµηνο εντός της συγκεκριµένης Περιοχής Εκσκαφής. Από την ανωτέρω
απαγόρευση διεξαγωγής εργασιών εκσκαφής εξαιρούνται :
(α) οι εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι
βρίσκονται σε απόσταση έως πεντακοσίων (500) µέτρων από την όδευση
του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
(β) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δικτύου του ΟΤΕ µε εξοπλισµό
παρόχου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος έχει
εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται σε ακτίνα έως πεντακοσίων (500)
µέτρων από κέντρο του ΟΤΕ.
(5) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εµπρόθεσµη άλλη Αίτηση Εργασιών
Εκσκαφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
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ακολουθούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 6 έως 12 του άρθρου 7 της
παρούσας.
(6) Σε περίπτωση υποβολής εµπρόθεσµων Αιτήσεων Εργασιών Εκσκαφής στις
αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές και από άλλους Παρόχους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του παρόντος, ακολουθούνται για κάθε µία από αυτές οι
διαδικασίες των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις, όπου οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή και είναι πλήρεις, η εκάστοτε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, εντός οκτώ (8)
εργασίµων ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων,
ενηµερώνει όλους τους Παρόχους, οι οποίοι έχουν υποβάλει πλήρεις αιτήσεις,
ότι εφαρµόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί το
ρυµοτοµικό σχέδιο και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών κάθε αίτησης
στην αρµόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.
(7) Η αρµόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά την εξέταση κάθε µιας πλήρους
Αίτησης Εκσκαφής, δύναται να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα εργασιών και
να εισηγηθεί προς την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή υποχρέωση κοινής ή/ και
παράλληλης όδευσης ή/ και παράλληλης εκσκαφής ή/και κοινής
αποκατάστασης οδοστρώµατος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών. Η αρµόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
και η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης των
σχετικών Αιτήσεων τόσο για την κατάρτιση του χρονοδιαγράµµατος όσο και για
τον σχεδιασµό των οδεύσεων. Η αρµόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
κοινοποιεί στην αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή την ανωτέρω απόφασή της περί
συντονισµού εργασιών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15)
εργασίµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Αιτήσεων
Εργασιών Εκσκαφής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου. H αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή για τη χορήγηση των ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης αποφασίζει αιτιολογηµένα για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης
των αιτούντων Παρόχων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 της
παρούσας. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παρούσας παραγράφου η
αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών για την έκδοση
Απόφασης χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης εκκινεί από τη λήξη της
προθεσµίας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία,
τεκµαίρεται ότι το ∆ικαίωµα ∆ιέλευσης αυτοδικαίως χορηγήθηκε σύµφωνα µε
την παράγραφο 6(β) του άρθρου 7. Στην εν λόγω Απόφαση, σχέδιο της οποίας
καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζονται τουλάχιστον τα
στοιχεία τα οποία περιγράφονται στα σηµεία 1, 2, 3 της παραγράφου 8 του
άρθρου 7 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες που
περιγράφονται στις παραγράφους 9,10, 11 και 12 του άρθρου 7 της
παρούσας.
(8) Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής, που υποβάλλονται εκπρόθεσµα σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο εξαµήνου από
τη δηµοσίευση Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, για την οποία χορηγήθηκε
∆ικαίωµα ∆ιέλευσης που αφορά στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται από την
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, ως προς την αρµοδιότητά της και την πληρότητα του
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φακέλου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου
7 της παρούσας. Εάν η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή αποφανθεί ότι ο φάκελος είναι
πλήρης, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός προθεσµίας επτά (7)
εργασίµων ηµερών από την υποβολή του φακέλου περί της πληρότητας του
φακέλου και παράλληλα του γνωστοποιεί ότι λόγω υφιστάµενων εργασιών
εκσκαφής στις αιτούµενες Περιοχές Εκσκαφής οι διαδικασίες έκδοσης
Απόφασης περί έγκρισης ή µη της χορήγησης των ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης θα
εκκινήσουν ένα µήνα πριν από την εκπνοή του εξαµήνου σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
εκκινεί ένα µήνα πριν από την εκπνοή του εξαµήνου, µε την κοινοποίηση από
την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου στην αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στην
ΕΕΤΤ. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, αιτήσεις που υποβάλλονται από
Παρόχους την τελευταία εβδοµάδα του πενταµήνου, εξετάζονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας
των παραγράφων 2,3, και 4 του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 10.
Κοινοποίηση αποφάσεων χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης πριν από την
έναρξη εργασιών εκσκαφής
Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η Απόφαση χορήγησης ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής κοινοποιείται ή/ και νοµίµως
γνωστοποιείται, µε µέριµνα του Παρόχου, ως εξής:
(α)
στο οικείο τµήµα Τροχαίας για έλεγχο τήρησης των προβλεπόµενων
από τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διατάξεων κατά την εκτέλεση
του έργου και τον προγραµµατισµό τυχόν παρεµβάσεων στην κυκλοφορία στις
περιπτώσεις που προβλέπονται έργα σε δρόµους και αφού έχει λάβει τη
σχετική θεώρηση από τις αρµόδιες Αστυνοµικές Αρχές. Σε περίπτωση που
προκύψει µη συµµόρφωση της Απόφασης µε τις διατάξεις του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο Πάροχος απευθύνεται στην αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την εκπόνηση
κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής µελέτης για το έργο. Στην περίπτωση αυτή η
Τροχαία παρέχει άµεση συνδροµή για τη σωστή υλοποίηση του έργου,
(β) στον κατά περίπτωση αρµόδιο συγκοινωνιακό φορέα, προκειµένου να
ληφθούν τα προβλεπόµενα µέτρα εξασφάλισης τόσο της οµαλής εκτέλεσης του
έργου όσο και της οµαλής κυκλοφορίας των οχηµάτων, εφόσον το έργο
εκτελείται πλησίον λεωφορειόδροµου, σιδηροτροχιάς ή οδού, µέσω της οποίας
εκτελούνται δροµολόγια µέσων µαζικής µεταφοράς,
(γ) στην οικεία ∆ηµοτική, Νοµαρχιακή και Περιφερειακή Αρχή, σε περίπτωση
που δεν είναι η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή του άρθρου 5 χορήγησης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης και εφόσον ο χώρος επί, υπέρ ή υπό του οποίου ζητούνται
∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης εµπίπτει στα όρια της διοικητικής της περιφέρειας,
(δ) στην οικεία Περιφέρεια για δικαιώµατα επί τµηµάτων εθνικής οδού εκτός
σχεδίου πόλης,
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(ε) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων/ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων για δικαιώµατα επί αυτοκινητοδρόµων,
(στ) στην αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε κάθε περίπτωση διέλευσης και
εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή
υπέρ αρχαιολογικών χώρων και
αρχαιολογικών τόπων.

ΑΡΘΡΟ 11.
Λοιπές Υποχρεώσεις των Παρόχων
(1)

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που
προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν.3431/2006, οι δικαιούχοι Πάροχοι,
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις
διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

(2)

Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί µε έγγραφη
ειδοποίηση (ή µε τηλεοµοιοτυπία, ή µε ηλεκτρονική αποστολή, ή µε email) προς
την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή την ολοκλήρωση τµήµατος ή του συνόλου των
προγραµµατισµένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ∆ικαίωµα
∆ιέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και
κατά περίπτωση στις υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και
10 της παρούσας.

(3)

Ο Πάροχος γνωστοποιεί µε έγγραφη ειδοποίηση προς την αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή και την εκάστοτε αρµόδια Αστυνοµική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί
σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών
στο δίκτυό του. Στο κείµενο της γνωστοποίησης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά
µνεία του αριθµού και της ηµεροµηνίας της αντίστοιχης Απόφασης χορήγησης
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και του χρονοδιαγράµµατος των προβλεπόµενων
εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά
περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και
10 της παρούσας. Στην περίπτωση που η Αστυνοµική Αρχή διαπιστώσει ότι το
προς εκτέλεση έργο αντιβαίνει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), η Αστυνοµική Αρχή ζητά από τον πάροχο να απευθυνθεί στην αρµόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την
εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής µελέτης για το έργο πριν από την
εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η Τροχαία παρέχει άµεση
συνδροµή για τη σωστή υλοποίηση του έργου.

(4)

Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σε
ηλεκτρονική µορφή, την Απόφαση χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και τα
δικαιολογητικά υπό στοιχεία δ, ε και στ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 στην
τελική τους µορφή. Οι προδιαγραφές του λογισµικού για την ηλεκτρονική
κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών

20

και ∆ικτύων τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη
άσκηση των κατά Νόµο αρµοδιοτήτων του.
(5)

Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή/και
συντήρησης που εκτελεί βάσει του ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης που του
χορηγήθηκε, να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην προκαλούνται
βλάβες και ζηµίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

(6)

Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζηµία που προκαλεί σε
πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσµα των εργασιών
εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας εξ αυτού του λόγου.

(7)

Ο Πάροχος µεριµνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό
του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήµης και βάσει
των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων ή άλλου αρµόδιου δηµόσιου φορέα σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, µε την ολοκλήρωση των έργων,
να επαναφέρει στην προηγούµενη λειτουργική κατάσταση όλα τα αντικείµενα
(ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόµια, ρείθρα, κράσπεδα), τα
οποία έχουν υποστεί ζηµιές κατά την εκτέλεση των έργων. Εάν κατά το χρόνο
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 7 διαπιστωθούν
από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της
οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώµατα, λακκούβες), ο
Πάροχος υποχρεούται αµέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες
αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος µπορεί να έρθει σε συµφωνία
µε τον αρµόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου,
ώστε η αποκατάσταση του ∆ηµοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί
από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιµήµατος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε
αυτόν.

(8)

Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση, ο Πάροχος
ουδεµία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση µε την εγκατάσταση, λειτουργία,
αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που
προβλέπονται στο Άρθρο 29 του ν.3431/2006.

(9)

Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη µελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της
εγκατάστασης να τηρεί τις κείµενες διατάξεις περί Ηλεκτροµαγνητικής
Συµβατότητας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απ.
72146/2316 (ΦΕΚ Β’21). Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει
όλα τα αναγκαία µέτρα που θα εξασφαλίζουν:
• την ασφαλή διέλευση πεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999, όπως ισχύει
• την ασφαλή διέλευση οχηµάτων
• την αποφυγή ζηµιών στις όµορες ιδιοκτησίες
• την αποφυγή ζηµιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
• την κατάλληλη οδική σήµανση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΚΟΚ
• τον απεγκλωβισµό των ήδη σταθµευµένων οχηµάτων
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• την παρεµπόδιση ή αποτροπή της νόµιµης ή παράνοµης στάθµευσης,
ώστε η κυκλοφορία των οχηµάτων να διεξάγεται κανονικά στα οδικά
τµήµατα όπου εκτελούνται εργασίες.
Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας
πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο
ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της Απόφασης
χορήγησης του ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης.
(10)

Το κατάστρωµα του δρόµου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία
ελεύθερο από µηχανήµατα, µπάζα, ανωµαλίες επιφανείας κ.λπ. µέχρι το πρωί
της επόµενης ηµέρας και από το µεσηµέρι της παραµονής αργιών και γιορτών
µέχρι το πρωί της επόµενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες µπορεί να
εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις
γιορτές, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήµατος και ύστερα από συνεννόηση µε
το αρµόδιο Τµήµα της Τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ 12
Λοιπές Υποχρεώσεις των αρµοδίων ∆ηµόσιων Αρχών και Υπηρεσιών
(1)

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες και ∆ηµόσιες Αρχές των άρθρων 4 και 5 της παρούσας,
κατά την έγκριση ή χορήγηση αντίστοιχα ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, ακολουθούν
αποκλειστικά και µόνο τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προσδιορίζονται στην παρούσα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της
αµεροληψίας και της ίσης µεταχείρισης.

(2)

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες και ∆ηµόσιες Αρχές των άρθρων 4 και 5 της παρούσας
µεριµνούν για την άµεση εκπαίδευση του προσωπικού τους σχετικά µε τις
προβλεπόµενες στην παρούσα υποχρεώσεις τους, προκειµένου να µην
παρακωλύεται η διαδικασία χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης.

(3)

Στις περιπτώσεις, που οι ως άνω αρµόδιες για τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης ∆ηµόσιες Αρχές διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον
έλεγχο επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται δίκτυα ή / και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητά τους
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(4)

Οι αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές δηµοσιεύουν µε κάθε πρόσφορο µέσο και σε
εµφανές σηµείο των επιµέρους υπηρεσιών τους, καθώς επίσης χορηγούν σε
κάθε ενδιαφερόµενο Πάροχο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, τις ειδικές τεχνικές
προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Υπ. Απ. 72146/2316
(ΦΕΚ Β’21). και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων εντός των χώρων
αρµοδιότητάς τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κατά τόπους αρµόδιοι
συγκοινωνιακοί φορείς σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα
ενδεικνυόµενα µέτρα για την εκτέλεση έργων που παρεµποδίζουν τα συνήθη
δροµολόγια των µέσων µαζικής µεταφοράς.
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(5)

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του έργου δεν συµµορφώνεται προς τις
γραπτές υποδείξεις των ∆ηµοτικών Αρχών οι ∆ηµοτικές Αρχές, µετά από τρεις
γραπτές συστάσεις, έχουν δικαίωµα ανάκλησης της άδειας και κατάπτωσης
υπέρ του ∆ηµοσίου της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

(5)

Οι αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές οφείλουν
εµπιστευτικό αρχείο των δικτύων που είναι
αρµοδιότητάς τους, έτσι ώστε κατά την
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης να λαµβάνουν τα
ζηµιών και αποφυγής ατυχηµάτων.

(6)

Οι αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των
εργασιών που απορρέουν από τα χορηγηθέντα ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης και
προτείνουν στον υπεύθυνο του έργου τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να
ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες
εργασίες για την αποκατάστασή τους.

(7)

Οι αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές, οι οποίες προβαίνουν σε ανακατασκευή ή/ και
επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν
δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαµβάνουν την
υποχρέωση µεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή,
επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται µε
ευθύνη του Παρόχου.

να τηρούν ενηµερωµένο και
εγκατεστηµένα εντός της ζώνης
χορήγηση και υλοποίηση των
ενδεδειγµένα µέτρα πρόληψης

ΑΡΘΡΟ 13.
Τρόπος καταβολής Τελών ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και Χρήσης ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών
(1)

Ο υπολογισµός των τελών που αφορούν σε ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης και σε
χρήση ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και ο τρόπος καταβολής αυτών γίνεται δυνάµει
διατάξεων σχετικού Κανονισµού που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ.

(2)

Τα Τέλη ∆ιέλευσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης καταβάλλονται από τον εκάστοτε
Πάροχο στις ∆ηµόσιες Αρχές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της
παρούσας.

(3)

Τα τέλη Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης καταβάλλονται από τον εκάστοτε
Πάροχο στις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές, εντός αποκλειστικών προθεσµιών που
ορίζονται στην Απόφαση χορήγησης, λαµβανοµένου υπόψη του Κανονισµού
τελών που εκδίδει η ΕΕΤΤ.

(4)

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων, η είσπραξη των Τελών ∆ιέλευσης
και Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης γίνεται µε την εφαρµογή των
διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), όπως εκάστοτε
ισχύει.

(5)

Ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού τέλους πέραν
της υποχρέωσης καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης, τα οποία καθορίζονται µε Κανονισµό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ.
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ΑΡΘΡΟ 14

Παραρτήµατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τυποποιηµένο Κείµενο Αίτησης έγκρισης χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης
[ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]
Αρ. Πρωτοκόλλου__________
Ηµεροµηνία _______________
Χρέωση _________________
ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Προς
[Τίτλος
Αρµόδιας
Υπηρεσίας]
Στοιχεία Παρόχου
Τίτλος:…………………………………………………………………………………
……………
∆ιεύθυνση: ................................................................................................................
ΑΦΜ:…………………………………………∆ΟΥ:……………………………………
…………..
Ονοµατεπώνυµο Αντικλήτου: ....................................................................................
∆ιεύθυνση: ................................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................
Email:……………………………………………………………………………………
…………..
Στοιχεία Εργολάβου (συµπληρώνεται, αν είναι γνωστά µε την κατάθεση της
αίτησης)
Επωνυµία: ............................................................................................................
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου έργου: .....................................................................
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Ταχ. ∆/νση: ...............................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................
Σας παρακαλούµε να µας χορηγήσετε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
29 του Ν.3431/2006, έγκριση χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης για την
εγκατάσταση εντός των χώρων αρµοδιότητάς σας του ιδιωτικού/δηµοσίου1[i]
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω και
περιγράφεται στον επισυναπτόµενο φάκελο.

1. Εγκατάσταση ∆ικτύων σε χαντάκια ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
ii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iv) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
v) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.

2. Εγκατάσταση εναέριων δικτύων ως εξής:
i) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
ii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iv) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
v) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.

3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
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ii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.

4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
v) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.

Για τον αιτούντα πάροχο

[υπογραφή]/[σφραγίδα]
[ηµεροµηνία]
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3

του άρθρου 6

της υπ’ αριθµό (…/2010) ΚΥΑ για τη χορήγηση

δικαιωµάτων διέλευσης από εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της αρµόδιας ∆ηµόσιας
Αρχής χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης και συµπληρώνεται το αντίστοιχο σηµείο
του πίνακα).
∆εν
Υπάρχει υπάρχει
Νοµιµοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νοµικού
προσώπου και διορισµός αντικλήτου, εφ’ όσον απαιτείται.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία περιλαµβάνει τα
πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που
θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ/∆ΥΟ και
στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου.
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Ρυµοτοµικό σχέδιο επί του οποίου επισηµαίνεται η
προτεινόµενη ή αιτούµενη όδευση και τυπικές διατοµές τοµών.
Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία
της
όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών,
διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα).
Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών που
περιλαµβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων
που θα εκτελεστούν και του εξοπλισµού (ενδεικτικά
αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα
εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά
περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα
χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις
λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναέριων
δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δέντρων των οποίων ο
αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε
περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου
και Οικίσκων.
Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαµήνου), που πιστοποιεί ότι
ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει
∆ηµόσια ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαµβάνει: (i)
xρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου µε την ηµεροµηνία
έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους
εκτέλεσης κάθε τµήµατος του έργου, (ii) τα τεχνικά µέσα που
θα χρησιµοποιηθούν, (iii) την ∆ιαδροµή Όδευσης, (iv) τα µέτρα
ασφαλείας, (v) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της
εκσκαφής, (vi) τις διαδικασίες αποκατάστασης, (vii) τις τυχόν
ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης
και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
δικτύων, και (viii) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις,
εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης µέσων µαζικής
µεταφοράς, µέτρα σήµανσης και ασφαλείας.
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Τυποποιηµένο Κείµενο Αίτησης χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης
[ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΣ]

Αρ. Πρωτοκόλλου__________
Ηµεροµηνία _______________
Χρέωση _________________

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Προς
[Τίτλος
Αρµόδιας
∆ηµόσιας
Αρχής]
Στοιχεία Παρόχου
Τίτλος:…………………………………………………………………………………
……………
∆ιεύθυνση: ................................................................................................................
ΑΦΜ:…………………………………………∆ΟΥ:……………………………………
…………..
Ονοµατεπώνυµο Αντίκλητου: ....................................................................................
∆ιεύθυνση: ................................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................
Email:……………………………………………………………………………………
…………..
Στοιχεία Εργολάβου (συµπληρώνεται, αν είναι γνωστά µε την κατάθεση της
αίτησης)
Επωνυµία: ............................................................................................................
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου έργου: .....................................................................
Ταχ. ∆/νση: ...............................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................
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Σας παρακαλούµε να µας χορηγήσετε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
29 του Ν.3431/2006, δικαιώµατα διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των
χώρων αρµοδιότητάς

σας του ιδιωτικού/δηµοσίου2[i] δικτύου ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω και περιγράφεται στον
επισυναπτόµενο φάκελο.

1. Εγκατάσταση ∆ικτύων σε χαντάκια ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
ii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iv) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
v) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.

2. Εγκατάσταση εναέριων δικτύων ως εξής:
i) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
ii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iv) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
v) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.

3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
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iv) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.

4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
v) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.

Για τον αιτούντα πάροχο

[υπογραφή]/[σφραγίδα]
[ηµεροµηνία]
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3

του άρθρου 7

της υπ’ αριθµό (…/2010) ΚΥΑ για τη χορήγηση

δικαιωµάτων διέλευσης από εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της αρµόδιας ∆ηµόσιας
Αρχής χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης και συµπληρώνεται το αντίστοιχο σηµείο
του πίνακα).
∆εν
Υπάρχει υπάρχει
Νοµιµοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νοµικού
προσώπου και διορισµός αντικλήτου, εφ’ όσον απαιτείται.
Έγκριση της αρµόδια ∆ηµόσιας Αρχής του άρθρου 5 της υπ’
αριθµό (…/2010) ΚΥΑ, όπου αυτή απαιτείται.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία περιλαµβάνει τα
πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που
θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ/∆ΥΟ και
στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου.
Ρυµοτοµικό σχέδιο επί του οποίου επισηµαίνεται η
προτεινόµενη ή αιτούµενη όδευση και τυπικές διατοµές τοµών.
Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία
της
όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών,
διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα).
Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών που
περιλαµβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων
που θα εκτελεστούν και του εξοπλισµού (ενδεικτικά
αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα
εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά
περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα
χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις
λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναέριων
δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο
αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε
περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου
και Οικίσκων.
Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαµήνου), που πιστοποιεί ότι
ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει
∆ηµόσια ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Αναλυτικός προϋπολογισµός των εργασιών αποκατάστασης
των χώρων του έργου σύµφωνα µε τα ισχύοντα τιµολόγια του
αρµόδιου Υπουργείου.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαµβάνει: (i)
xρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου µε την ηµεροµηνία
έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους
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εκτέλεσης κάθε τµήµατος του έργου, (ii) τα τεχνικά µέσα που
θα χρησιµοποιηθούν, (iii) την ∆ιαδροµή Όδευσης, (iv) τα µέτρα
ασφαλείας, (v) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της
εκσκαφής, (vi) τις διαδικασίες αποκατάστασης, (vii) τις τυχόν
ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης
και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
δικτύων, και (viii) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις,
εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης µέσων µαζικής
µεταφοράς, µέτρα σήµανσης και ασφαλείας.
Αναλυτικός κατάλογος όλων των αρµοδίων ∆ηµοσίων Αρχών
ενώπιον των οποίων υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος της
αίτησης.
Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισµός των Τελών ∆ιέλευσης
και των Τελών Χρήσεως ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, µε βάση τον
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον
υπολογισµό των Τελών ∆ιέλευσης και των Τελών Χρήσεως
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγµα Απόφασης για τη παροχή έγκρισης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
σε Παρόχους ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
[Τίτλος αρµόδιας Υπηρεσίας]
Πληροφορίες:
[Οδός] [Αριθµός]
[Πόλη]

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______

[Όνοµα] [Επώνυµο]
Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
e-mail: XXXX@XXXX.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ
Ο [……..]
λαµβάνοντας υπόψη:
α) Το Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ιδίως το άρθρο 29 αυτού
(«∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης), παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 65, και το άρθρο 69
παρ. 12, καθώς και το άρθρο 69Α, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23
του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/23-02-2007),
β) Την ΚΥΑ ___/2010 (ΦΕΚ Β’ ……) για τον καθορισµό των διαδικασιών
χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και τη ρύθµιση συναφών θεµάτων.
γ) Την από ….. αίτηση της εταιρείας [Όνοµα Παρόχου] µε αριθµό
πρωτοκόλλου [αρ. πρωτ. αρµόδιας Υπηρεσίας], µε συνηµµένες τις
απαιτούµενες εγκρίσεις-, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά
προβλέπονται στην ΚΥΑ___.__/2010.

Χορηγεί
στην [Εταιρεία - Όνοµα Παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της
εταιρείας]
Την προβλεπόµενη από το άρθρο 29 του Ν.3431/2006 και την υπ’ αριθ.
….ΚΥΑ «» έγκριση χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης, για την εγκατάσταση
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του ιδιωτικού/δηµοσίου3[ii] δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εντός των
ορίων αρµοδιότητάς του, ως εξής:

Αντίκλητος: Όνοµα, Ιδιότητα, Στοιχεία επικοινωνίας (Το πρόσωπο που ο
Πάροχος, µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας-εκπροσώπησης της Υπηρεσίας µε αυτόν).
Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε την
ονοµασία [καταστατικό όνοµα Παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών].

Η έγκριση ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που χορηγείται µε την παρούσα
αφορά στα ακόλουθα:
1. Εγκατάσταση ∆ικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τοµή ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
ii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iv) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
v) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
2. Εγκατάσταση εναέριου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εξής:
i) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
ii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iv) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
v) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
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3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων/τεχνικών µέσων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
v) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
∆ιευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται
αναλυτικά στην υποβληθείσα µε ΑΡ. ΠΡ…σχετική αίτηση του Παρόχου, στην
οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές µελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια
ευκολιών δικτύου, όπως η οριζοντιογραφία οδών, οι τυπικές διατοµές των
τοµών, η παρουσίαση της όδευσης επί ρυµοτοµικού σχεδίου και τα σχέδια
κατασκευαστικών λεπτοµερειών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην
οριστική και εγκριθείσα από την Υπηρεσία µορφή στο Παράρτηµα Α' της
παρούσας.
Στην παρούσα Απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
αυτής το παρακάτω Παράρτηµα:
Κατασκευαστικές µελέτες και
καλύπτονται από την παρούσα.

λοιπά

Σχέδια

Υπογραφή
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Ευκολιών

∆ικτύου

που

Υπόδειγµα Απόφασης για τη χορήγηση
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης σε Παρόχους ∆ικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
[Τίτλος αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής]
[Υπηρεσία αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής]
Πληροφορίες:
[Οδός] [Αριθµός]
[Πόλη]

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______

[Όνοµα] [Επώνυµο]
Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
e-mail: XXXX@XXXX.gr

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ–
Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο [∆ήµαρχος/Νοµάρχης κλπ]
λαµβάνοντας υπόψη:
α) Το Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ιδίως το άρθρο 29 αυτού («∆ικαιώµατα
∆ιέλευσης) παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 65, το άρθρο 69 παρ. 12, καθώς και το
άρθρο 69Α αυτού, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ
40/Α/23-02-2007),
β) Την ΚΥΑ ___/2010 (ΦΕΚ Β’ ……) για τον καθορισµό των διαδικασιών
χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και τη ρύθµιση συναφών θεµάτων,
γ) Την από ……. αίτηση της εταιρείας [Όνοµα Παρόχου] µε αριθµό
πρωτοκόλλου [αρ. πρωτ. αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής], µε συνηµµένες τις
απαιτούµενες εγκρίσεις-, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά
προβλέπονται στην ΚΥΑ___.__/2010.

Χορηγεί
στην [Εταιρεία - Όνοµα Παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της
εταιρείας]
1. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 29 του Ν.3431/2006 και την υπ’ αριθ.
….ΚΥΑ «» δικαίωµα διέλευσης, για την εγκατάσταση του
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ιδιωτικού/δηµοσίου4[ii] δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη
εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρµοδιότητάς του.
2. Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση,
συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόµενων στην
παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου, µε βάση τους όρους και
τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε την παρούσα και την υπ’ αριθ. … ΚΥΑ
«», ως εξής:

1. Ορισµός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: Όνοµα, Ιδιότητα, Στοιχεία επικοινωνίας (Το πρόσωπο, που ο
Πάροχος µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας-εκπροσώπησης της Υπηρεσίας µε αυτόν).
Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε την
ονοµασία [καταστατικό όνοµα Παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών].

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης – ∆ιαδροµή
όδευσης
Τα χορηγούµενα από την παρούσα ∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης αφορούν στα
ακόλουθα:
1. Εγκατάσταση ∆ικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τοµή ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
ii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iii) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
iv) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
v) οδός ή πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ.
.............. συνολικού µήκους .....................m, πλάτους .....................m
και βάθους .....................m.
2. Εγκατάσταση εναέριου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εξής:
i) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
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ii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iii) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
iv) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.
v) πεζοδρόµιο .................................από αριθ. .........έως αριθ. ..............
συνολικού µήκους .....................m, και ύψους.....................m.

3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόµιο ή Πλατεία……………… αριθµός … πλάτους …m,
µήκους …m και βάθους …m.
4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων/τεχνικών µέσων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
v) Πεζοδρόµιο ή πεζόδροµος ή Πλατεία……………… αριθµός …
συνολικού καταλαµβανόµενου εµβαδού …m2.
∆ιευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται
αναλυτικά στην υποβληθείσα µε ΑΡ. ΠΡ…σχετική αίτηση του Παρόχου, στην
οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές µελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια
ευκολιών δικτύου, όπως η οριζοντιογραφία οδών, οι τυπικές διατοµές των
τοµών, η παρουσίαση της όδευσης επί ρυµοτοµικού σχεδίου και τα σχέδια
κατασκευαστικών λεπτοµερειών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην
οριστική και εγκριθείσα από την Αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή µορφή στο
Παράρτηµα Α' της παρούσας.

3. ∆ιάρκεια Ισχύος
Το ∆ικαίωµα ∆ιέλευσης, που χορηγείται µε την παρούσα, διαρκεί για το
χρονικό διάστηµα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει
της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί του
χορηγηθέντος δικαιώµατος εγγράφως και µε βεβαίωση ηµεροχρονολογίας
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προς την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του
δικαιώµατος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω
∆ικαιώµατος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρµόδιας
∆ηµόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την
ηµέρα παραιτήσεως και τα δικαιώµατα του Παρόχου παύουν την ηµέρα
παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την
ηµέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία
παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή διατηρεί
κάθε δικαίωµά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραµµα Εργασιών
Η προβλεπόµενη διάρκεια των εργασιών αναλογεί σε …(…) ηµέρες,
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των
αναφερόµενων ∆ηµοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούµενη
κατάσταση. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις
πρωινές/απογευµατινές
ώρες
από
τις…..έως
τις…Το
αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα σε µορφή Gantt Chart ή ισοδύναµη, επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα Β' της Παρούσας.
Η προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών είναι η ΉΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών
Εξουσιοδοτηµένα στελέχη της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής για τη χορήγηση του
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των
εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης µε τον
προβλεπόµενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο
εργασιών του έργου τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε
περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.
Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην
αποδοχή των συστάσεων της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής για τη χορήγηση του
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή διεξαγωγή
εργασιών τους.
Η προβλεπόµενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών
καταπίπτει υπέρ της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής για τη χορήγηση του
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια
τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της µη ορθής ή/ και πληµµελούς
εκπλήρωσης του έργου, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων), καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθ….ΚΥΑ «».. Η κατάπτωση της
εγγυητικής γίνεται µετά την πάροδο τριών ηµερών από την σχετική
ειδοποίηση.
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6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής
Το ύψος των τελών ∆ιέλευσης, βάσει του Κανονισµού ____/2009 της ΕΕΤΤ
υπολογίστηκε στο ποσόν των …(…) ευρώ (βλ. Παράρτηµα Γ'). Ο Πάροχος
οφείλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να
υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ της Αρµόδιας Αρχής για τη χορήγηση
του ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης, ποσού ……… για την πληρωµή των τελών
αυτών.
Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, βάσει του
Κανονισµού ____/2009 της ΕΕΤΤ, υπολογίστηκε στο ποσόν των …(…) ευρώ
(βλ. Παράρτηµα ∆').

7. Εγγυήσεις—Ασφάλιση
1. Ο αναλυτικός προϋπολογισµός των εργασιών επί, υπό ή υπέρ των
∆ηµοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων, στις οποίες είναι υποχρεωµένος να
προβεί ο Πάροχος, φαίνεται στο Παράρτηµα ΣΤ' της παρούσας.
2. Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, προσδιορίζεται µε Κανονισµό που
εκδίδεται από την ΕΕΤΤ. Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο
χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη
άδεια σύν έξι (6) µήνες. Υπόδειγµα της εν λόγω εγγυητικής επιστολής
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ε’.
Ο Πάροχος οφείλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
παρούσας, να προσκοµίσει συµβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα
καλύπτει κινδύνους σε άτοµα (σωµατικές βλάβες) και σε οχήµατα και άλλα
δίκτυα (υλικές ζηµιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των
εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του ∆ηµοσίου ή
Κοινοχρήστου Ακινήτου. Υπόδειγµα του εν λόγω συµβολαίου επισυνάπτεται
ως Παράρτηµα Ζ' της παρούσας.
8. Υποχρεώσεις του Παρόχου
(1) Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που
προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν.3431/2006, οι δικαιούχοι Πάροχοι,
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες,
τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης που ορίζονται
στην παρούσα.
(2) Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί µε έγγραφη
ειδοποίηση (ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονική αποστολή, ή µε email) προς την
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. …/2010 ΚΥΑ την ολοκλήρωση
τµήµατος ή του συνόλου των προγραµµατισµένων εργασιών του, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και
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κατά περίπτωση στις υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10
της παρούσας.
(3) Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί µε έγγραφη
ειδοποίηση προς την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. (…/2010)
ΚΥΑ και την εκάστοτε αρµόδια Αστυνοµική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε
πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο
δίκτυό του. Στο κείµενο της γνωστοποίησης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά µνεία του
αριθµού και της ηµεροµηνίας της αντίστοιχης Απόφασης χορήγησης ∆ικαιωµάτων
∆ιέλευσης και του χρονοδιαγράµµατος των προβλεπόµενων εργασιών
αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση
αρµόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της υπ’ αριθ.
…/2010 ΚΥΑ. Στην περίπτωση, που η Αστυνοµική Αρχή διαπιστώσει ότι το προς
εκτέλεση έργο αντιβαίνει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η
Αστυνοµική Αρχή ζητά από τον Πάροχο να απευθυνθεί στην αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την εκπόνηση κυκλοφοριακής
/ συγκοινωνιακής µελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Στην
περίπτωση αυτή η Τροχαία παρέχει άµεση συνδροµή για τη σωστή υλοποίηση του
έργου.
(4) Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σε
ηλεκτρονική µορφή, την Απόφαση χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και τα
δικαιολογητικά υπό στοιχεία δ, ε και στ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπ’
αριθ. …/2008 ΚΥΑ στην τελική τους µορφή. Οι προδιαγραφές του λογισµικού για
την ηλεκτρονική κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα προσδιοριστεί από το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη
άσκηση των κατά Νόµο αρµοδιοτήτων του.
(5) Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και
συντήρηση που εκτελεί βάσει του ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης που του χορηγήθηκε, να
λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην προκαλούνται βλάβες και ζηµίες σε
πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.
(6) Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζηµία που προκαλεί σε
πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσµα των εργασιών
εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας εξ αυτού του λόγου.
(7) Ο Πάροχος µεριµνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του
οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήµης και βάσει των εκάστοτε
ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων ή άλλου αρµόδιου δηµόσιου φορέα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πάροχος υποχρεούται, µε την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην
προηγούµενη λειτουργική κατάσταση όλα τα αντικείµενα (ενδεικτικά αναφέρονται
ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόµια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζηµιές
κατά την εκτέλεση των έργων. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. …/2010 ΚΥΑ διαπιστωθούν από την
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες
στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώµατα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται
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αµέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε
περίπτωση ο Πάροχος µπορεί να έρθει σε συµφωνία µε τον αρµόδιο φορέα που
είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του
∆ηµοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι
ευλόγου τιµήµατος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.
(8) Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση, ο Πάροχος
ουδεµία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση µε την εγκατάσταση, λειτουργία,
αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται
στο Άρθρο 29 του Ν.3431/2006.
(9) Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη µελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης
να τηρεί τις κείµενες διατάξεις περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας .
(10) Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, που
θα εξασφαλίζουν:
• την ασφαλή διέλευση πεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999, όπως ισχύει
• την ασφαλή διέλευση οχηµάτων
• την αποφυγή ζηµιών στις όµορες ιδιοκτησίες
• την αποφυγή ζηµιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
• την κατάλληλη οδική σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΚΟΚ
• τον απεγκλωβισµό των ήδη σταθµευµένων οχηµάτων.
• την παρεµπόδιση ή αποτροπή της νόµιµης ή παράνοµης στάθµευσης,
ώστε η κυκλοφορία των οχηµάτων να διεξάγεται κανονικά στα οδικά
τµήµατα όπου εκτελούνται εργασίες.
Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας
πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος,
καθώς επίσης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της Απόφασης χορήγησης του
∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης.
(11)Το κατάστρωµα του δρόµου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία
ελεύθερο από µηχανήµατα, µπάζα, ανωµαλίες επιφανείας κ.λπ. µέχρι το πρωί της
επόµενης ηµέρας και από το µεσηµέρι της παραµονής αργιών και γιορτών µέχρι το
πρωί της επόµενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες µπορεί να εκτελούνται, λόγω
του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές, κατόπιν έγκρισης
σχετικού αιτήµατος και ύστερα από συνεννόηση µε το αρµόδιο Τµήµα της
Τροχαίας.
9. ∆ικαιώµατα του Παρόχου
Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώµατα εκτέλεσης πάσης φύσεως
εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόµενων ευκολιών καθ' όλη τη
διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου
απαιτείται.
Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών
δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαµβάνει την υποχρέωση µεταφοράς αυτών και
κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του
δικτύου και των ευκολιών γίνεται µε ευθύνη του Παρόχου.
10. Ανωτέρα βία
Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα
υποχρεώσεις του, εάν εµποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως
γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, κάθε
γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των µερών και το οποίο
αντικειµενικά δεν θα µπορούσε να αποτραπεί ούτε µε την επίδειξη άκρως εξιδιασµένης
επιµέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττόµενου µέρους
προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων
ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και
συνδέονται αιτιωδώς µε την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος
των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Πάροχο.
H µη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προµηθευτών,
των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που
συνεργάζονται µαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα
οικονοµικά προβλήµατα (αναφερόµενα ενδεικτικά) δεν µπορούν να προβάλλονται ως
γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων
Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
της παρούσας , τα ακόλουθα:
(α)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, προσδιορίζεται µε Κανονισµό που
εκδίδεται από την ΕΕΤΤ. Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί
τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες
χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια συν έξι (6) µήνες. Μετά την πάροδο της
διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον
Πάροχο ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

(β)

Αποδεικτικό κατάθεσης Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισµένου πιστωτικού
οργανισµού σχετικά µε την καταβολή των απαιτούµενων Τελών ∆ιέλευσης
και Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, τα οποία καθορίζονται
σύµφωνα µε Κανονισµό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ.

(γ)

Συµβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης ή βεβαίωση του ασφαλιστικού
φορέα περί επικείµενης έκδοσης συµβολαίου ασφάλισης αστικής
ευθύνης,
που θα καλύπτει κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων ή
πραγµάτων κατά τη διάρκεια ή επ’ ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του
έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης του ∆ηµοσίου ή
Κοινοχρήστου Ακινήτου.
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(δ)

Στις περιπτώσεις όπου η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το
υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το
τελικό σχεδιάγραµµα όδευσης µε όλες τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
στα ιδιάζοντα σηµεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις
πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος
στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό
σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών που περιλαµβάνει
υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν
και του εξοπλισµού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου,
Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαµβάνει,
ενδεικτικά, τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν
κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα
ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δέντρων, των
οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε
περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και
Οικίσκων.

(ε)

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του
Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρµόδια Αστυνοµική ή
/και Λιµενική Αρχή του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των απαιτούµενων
για την ενάσκηση του συγκεκριµένου ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης έργων.

Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή δύναται, κατόπιν
αιτιολογηµένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής
Απόφασης χορήγησης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης.
12. Παραρτήµατα
Στην παρούσα Απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής τα
παρακάτω Παραρτήµατα:
Παράρτηµα Α'—Κατασκευαστικές µελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών ∆ικτύου
που καλύπτονται από την παρούσα.
Παράρτηµα Β'—Χρονοδιάγραµµα Εργασιών
Παράρτηµα Γ'—Υπολογισµός Τελών ∆ιέλευσης.
Παράρτηµα ∆'—Υπολογισµός Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης
Παράρτηµα Ε’ – Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εργασιών
Παράρτηµα ΣΤ'—Προϋπολογισµός Εργασιών Αποκατάστασης
Παράρτηµα Ζ'—Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα
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ΑΡΘΡΟ 15
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου,

-

- 2010
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