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Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί , «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ –ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Το ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/Α`/10-04-2012] όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 28
αυτού («Δικαιώματα Διέλευσης»)
β) Την ΚΥΑ 725/23 [ΦΕΚ 5/Β`/05-01-2012] όπως ισχύει («Διαδικασία
χορήγησης
Δικαιωμάτων
Διέλευσης
Δικτύων
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών»)
γ) Την 528/0750 [ΦΕΚ 1375/Β`/10-07-2009] όπως ισχύει
δ) Την υποβληθείσα σχετική αίτηση υπ¨αρ.Πρωτ.858/10-01-2017
ε)Την αριθμ. 22/2017 (ΑΔΑ: ΨΙΔΝΩΞΧ-608) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
στ) Την αριθμ. 500/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

χορηγεί
στην εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 28 του Ν.4070/2012, όπως ισχύει, και την υπ'
αριθ.725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ 5Β'/05-01-2012) Κ.Υ.Α. «Διαδικασία
χορήγησης
Δικαιωμάτων
Διέλευσης
δικτύων
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» δικαίωμα διέλευσης, για την εγκατάσταση του δημοσίου/
ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών
εκσκαφής εντός των ορίων αρμοδιότητας της.
2.Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, με την
προϋπόθεση οι εργασίες να μην διεξαχθούν κατά την τουριστική περίοδο
(Μήνες Ιούλιος - Αύγουστος),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. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ 5Β'/05-01-2012) Κ.Υ.Α.
«Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών», ως εξής:
1.
Ορισμός Αντίκλητου και Στοιχεία Επικοινωνίας
Αντίκλητος:
Ονοματεπώνυμο: ΝΑΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ, (ΠΡΕΒΕΖΑ)
Αριθμός τηλεφώνου: 2682060699,6937482894.
Ονοματεπώνυμο: ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ,
Ταχ. Διεύθυνση: Καρόλου Ντηλ 33, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 23,
Αριθμός τηλεφώνου: 2310361232, Fax: 2310 279999
Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την
ονομασία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» Ο.Τ.Ε Α.Ε.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
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2.
Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης
Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα Διέλευσης αφορούν στο έργο
«Δίκτυο Πρόσβασης NGA VECTORINGΑ/Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως εξής:
1.
Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:
Διάνοιξη
μικροτάφρου
συνολικού
μήκους
5.264 m περίπου επί του
οδοστρώματος διαστάσεων πλάτους 0.10μ και βάθους 0.45μ, καθώς
και συμβατικής τάφρου μήκους 52m διαστάσεων πλάτους 0.40μ και
βάθους 0.70μ όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια και στον κάτωθι
πίνακα.
Α/Α
ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΟΔΟ
ΕΩΣ ΟΔΟ
ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
1
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
2055,00
1
2
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
20,00
3
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ)
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
27,00
4
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 355,00
10,00
5
ΦΙΛΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 56,00
6
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ
65,00
7
ΤΖΑΒΕΛΑ
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
35,00
8
ΧΑΟΝΙΑΣ
Δ. ΚΡΟΚΟΥ 55,00
1
9
Δ. ΚΡΟΚΟΥ
ΧΑΟΝΙΑΣ
ΧΑΒΙΝΗ
230,00
10
ΧΑΒΙΝΗ Δ.ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ
60,00
11
ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΧΑΒΙΝΗ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
105,00
12
13
14
15
16
17
18
19

29
30
31
32
33

ΧΑΒΙΝΗ Δ. ΚΡΟΚΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 90,00
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΧΑΒΙΝΗ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
95,00
1
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 115,00
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
45,00
1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 20,00
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ
35,00
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 50,00
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
(ΠΡΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
45,00
Α΄ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 60,00
1
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
Α΄ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
90,00
1
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) 135,00
1
ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 130,00
1
ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΥΜΝ.ΧΡ.
ΚΟΝΤΟΥ
75,00
ΓΥΜΝ.ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ
ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ)
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
20,00 1
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΥΜΝ.ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΖΕΡΒΑ
80,00
1
ΟΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕΛΕΥΚΙΑΣ
&
ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
328,00
1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕΛΕΥΚΙΑΣ
& ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ 40,00
ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Θ.ΠΑΡΛΑ
85,00
1
Θ.ΠΑΡΛΑΑΤΙΝΤΑΝΩΝ ΔΟΥΛΗ
135,00
1
ΔΟΥΛΗ Θ.ΠΑΡΛΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
60,00
1
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΟΥΛΗ
35,00
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
160,00

34

ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ

35

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Θ.ΠΑΡΛΑ

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

175,00

ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ Θ. ΠΑΡΛΑ
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36
37
38

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Θ.ΠΑΡΛΑ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
65,00
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
60,00
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 252KV)
15,00
Σύνολο
5264,00
52,00 14,00
Το συνολικό μήκος εκσκαφής (5.316 μέτρα) υπόκειται σε τέλη διέλευσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 528/075/23-6-2009 άρθρο 5,
παράγραφος 1.1 (ΦΕΚ 1375 Β`/10-07-2009), απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., με
τετρακόσια έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά
χιλιόμετρο διέλευσης τομής.
2.
Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
Κατασκευή
δεκατεσσάρων
(14)
φρεατίων
διέλευσης
στα
οδοστρώματα/πεζοδρόμια, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Για
το υπολογισμό των τελών διέλευσης θα υπολογισθούν τα δεκατέσσερα
(14) φρεάτια διέλευσης, με εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ανά ευκολία
(φρεάτιο) τα διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά
(244,17€).
3.
Εγκατάσταση καμπινών ως εξής:
Τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) καμπινών μαζί με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους,
όπου δεν υπάρχουν υφιστάμενα, όπως
φαίνεται
στα
συνημμένο
σχέδια και στον κάτωθι πίνακα.
Α/Α
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΘΕΣΗ
1
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
Α. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 111 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
2
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΞΩΝ
145 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
3
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
150 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
4
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
155 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
5
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 207 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
6
ΧΑΒΙΝΗ Δ. ΚΡΟΚΟΥ 208 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
7
ΦΙΛΩΤΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 209 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
8
Δ. ΚΡΟΚΟΥ
ΔΙΟΓΕΝΗ
210 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
9
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
211 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
10
ΧΑΟΝΙΑΣ
212 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
11
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Θ. ΠΑΡΛΑ
213 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
12
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
215
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
13
ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) 220 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
14
ΖΕΡΒΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥ 221 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
15
Θ. ΠΑΡΛΑ
223 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
16
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ 225 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
17
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΟΥΓΚΙΟΥ 227 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
18
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
ΣΠΙΛΙΑΔΟΥ 234 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
19
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 235 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
20
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 235 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
21
ΧΑΒΙΝΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 237 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
22
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ
240 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
23
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Δ. ΚΡΟΚΟΥ 242 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
24
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ
244 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
25
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ
ΧΑΒΙΙΝΗ
246 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
26
ΕΙΡΗΝΗΣ
248 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
27
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ 250 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
28
252 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
29
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 253 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
30
ΤΖΑΒΕΛΑ
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
254 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
31
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
256 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
32
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 258 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
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33
34
35

ΣΑΧΤΟΥΡΗ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
259 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 260 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΤΑ
265 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την 528/075/23-6-2009 άρθρο 5, παράγραφος 2.5 (ΦΕΚ 1375
Β`/10-07-2009), απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η τοποθέτηση των παραπάνω
καμπινών εντάσσεται στην πραγματοποίηση έργων αναβάθμισης
δικτύου, και τα τέλη διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν).
4. Εμπλουτισμός δικτύου μέσω υφιστάμενων φρεατίων και σωληνώσεων
(χωρίς εκσκαφή) ως τα συνημμένα σχέδια (μπλε όδευση με κόκκινη
επισημείωση).
5. Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών
για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων
στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου.
Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα
σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες
και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, οι τυπικές διατομές των
τομών, η παρουσίαση της όδευσης και τα σχέδια κατασκευαστικών
λεπτομερειών.Ειδικότερα και σε περιπτώσεις αδυναμίας τοποθέτησης
καλωδίου σε υφιστάμενη σωλήνωση για τεχνικούς λόγους, η
εγκατάσταση θα γίνεται με τη μέθοδο της Μ/Τ σε κατάλληλη τεχνικά
όδευση.
3. Διάρκεια Ισχύος
Διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την έναρξη των εργασιών.
Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως
και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή
χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που
έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται
αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας 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 Δημόσια Αρχή
διατηρεί κάθε δικαίωμα της για διεκδίκηση αυτών.
4.
Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών
πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων
Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση, είναι έξι(6) μήνες από την
έναρξη των εργασιών, όπως προκύπτει από το υποβληθέν ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα εργασιών. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται
εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
5.
Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δύναται να παρακολουθεί και να
εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων
Δικαιωμάτων Διέλευσης 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 αποκατάσταση τους. Τόσο ο Πάροχος όσο και
οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εφόσον δεν παρεμποδίζεται
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η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους. Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ του Δήμου, 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 Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 της υπ'
αριθ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ 5Β'/05-01-2012) Κ.Υ.Α. «Διαδικασία
χορήγησης
Δικαιωμάτων
Διέλευσης
δικτύων
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών». Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο
τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.
Το ύψος των Ετησίων Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, υπολογίζεται βάσει
του ανωτέρου Κανονισμού της ΕΕΤΤ όπως ισχύει.
6.
Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής
Το ύψος των Τελών Διέλευσης υπολογίζεται βάσει του Κανονισμού 528/075/2306-2009 (ΦΕΚ 1375Β 710-07-2009) της ΕΕΤΤ, σε πέντε χιλιάδες
πεντακόσιαογδόντα έναευρώ και εβδομήντατρία λεπτά (5.581,73€).Ο
Πάροχος οφείλει, εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου, για την
πληρωμή των τελών αυτών.
Το ύψος των Ετησίων Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, σε εξακόσια ογδόντα
επτα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτα (68,93€), υπολογίζεται βάσει του
ανωτέρου Κανονισμού της ΕΕΤΤ όπως ισχύει.
7.
1.

Εγγυήσεις - Ασφάλιση
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,χίλια τριακόσια
εβδομήντα πέντε ευρω και ογδόντα έξι λεπτά (1.375,86€), το ύψος της
οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/075/23-06-2009
(ΦΕΚ 1375Β'/Ί0-07-2009) της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει. Η Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για
τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον εικοσι τεσσάρων ( 24)
μηνών.
2.
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
Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.
8.
Υποχρεώσεις του Παρόχου
1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ των χώρων που
προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ.1 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, οι
δικαιούχοι Πάροχοι όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθ. 3 της αριθ.
725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ 5Β 705-01-2012) Κ.Υ.Α. τηρούν τις
διαδικασίες, του όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος
Διέλευσης 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 το Δήμο την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των
προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά
περίπτωση στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 4 & 10 της
άνω Κ.Υ.Α.
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3.

Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με
έγγραφη ειδοποίηση προς το Δήμο και την εκάστοτε αρμόδια
Αστυνομική Αρχή την πρόθεση του να προβεί σε πράξεις ή έργα που
είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο του.
Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του
αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης
Δικαιωμάτων
Διέλευσης
και
του
χρονοδιαγράμματος
των
προβλεπόμενων
εργασιών
αποκατάστασης.
Η
γνωστοποίηση
κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως
αυτές προσδιορίζονται στα άρθ. 4 & 10 της άνω Κ.Υ.Α.

4.

Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση
χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία δ
και ε της παρ. 3 του άρθ. 6 της άνω Κ.Υ.Α. στην τελική τους μορφή
(asbuiltdocuments). 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 Δικαιώματος
Διέλευσης 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 Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της
επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου
δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος είναι
υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά
αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων
Οδικών
Έργων
εντός
και
εκτός
κατοικημένων
περιοχών
(ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 ΦΕΚ 946Β 709-07-2003). Η σήμανση της
περιοχής εκτελέσεως του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με μέριμνα και δαπάνες του Παρόχου, που καθίσταται ποινικά
και αστικά υπεύθυνος για την περίπτωση που ένεκα πλημμελούς ή
αντικανονικής σήμανσης γίνει πρόξενος ατυχήματος. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της
οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την
υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε
επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της
εκσκαφής.
Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην
προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται:
ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα, αυλάκια, δίκτυα
Ο.Κ.Ω.), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και
να δηλώσει εγγράφως στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου την
ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της
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υποβληθείσας από τον Πάροχο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια 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
μη ανταπόκρισης του Παρόχου για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση
του οδοστρώματος ή του πεζόδρομου ή πεζοδρομίου στις οδούς της
παρούσας χορηγηθείσας αδείας θα προβεί ο Δήμος στην απαραίτητη
αποκατάσταση σε βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου, κατά την
διαδικασία της παρ. 7 του άρθ. 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ162Α 702-0806).
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. 3431/06, όπως ισχύει.

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 τον 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.
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 Δικαιώματος Διέλευσης.
11.ΟΠάροχος οφείλει το κατάστρωμα της οδού να το αποδίδει 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 αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού
αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση του Παρόχου με το αρμόδιο
Τμήμα της Τροχαίας.
12. Ο Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης
και της εγκατάστασης ευκολιών, τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις
τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της
όδευσης (asbuiltdocuments).
9.
Δικαιώματα 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. Ο Δήμος, εφόσον προβεί σε εργασίες
οδοποιίας που αφορούν ανακατασκευή ή και επέκταση οδού/οδών, στις
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οποίες έχουν εγκατασταθεί ή και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς
αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων με την προϋπόθεση ότι έχει
εφαρμοστεί το βάθος και η θέση της εγκατάστασης της παρούσας άδειας.
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 υποχρεώσεων 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, απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
Πάροχο. Η 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 και τα οικονομικά
προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται
ως γεγονότα ανωτέρας βίας.
11. Υποβολή Εγγράφων
Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της παρούσας τα ακόλουθα:
α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, υπολογίζεται βάσει του Κανονισμού
528/075/23-06-2009 (ΦΕΚ 1375Β 710-07-2009) της ΕΕΤΤ, όπως
ισχύει. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης διαρκεί για όσο χρόνο
διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη
άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειας της η
Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο
Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
β. Αποδεικτικό κατάθεσης στο Ταμείο του Δήμου σχετικά με την καταβολή των
απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων
Διέλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/075/23-06-2009 (ΦΕΚ
1375Β710-07-2009) της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει.
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 Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για
τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του
συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων.
ε. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για την ύπαρξη υπογείων
δικτύων στην περιοχή εκσκαφής, (π.χ. αγωγός αποχέτευσης αερίου,
ύδρευσης κ.λ.π.)
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός
της
προβλεπόμενης
προθεσμίας
ο
Δήμος
δύναται,
κατόπιν
αιτιολογημένης Απόφασης του, να προβεί σε αναστολή ή/και ανάκληση
της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος.
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ΑΔΑ: 6ΗΟΨΩΞΧ-Ζ0Ν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ
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