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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 5

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 725/23
Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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 κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄/98).
γ. του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ /263), όπως ισχύει
2. Την υπ’ αριθμ. 72146/2316/7−01−09 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (B’/21) «Καθορι−
σμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που
αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύ−
ων εκτός κτιρίων», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 437/003/1−6−2007 εισήγηση της Εθνι−
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ).
4. Το Ν. 1650/1986 (Α΄/160), «Για την προστασία του
περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Tο N. 2971/2001 (Α΄/285), «Αιγιαλός, παραλία και άλ−
λες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το Ν. 3028/2002 (Α΄/153), «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο−
μιάς», όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 528/075/23–06–2009 απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών
Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευ−
σης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης
των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’

εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του Ν. 3431/2006»,
(Β΄/1375/10.07.2009), όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο
1. Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία χορή−
γησης 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. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων κα−
θορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 72146/2316/30−12−08
υπουργική απόφαση (Β΄/21/7−01−09) του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.
3. Η χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης για την εγκα−
τάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών σε αιγιαλό, παραλία, χερσαία ζώνης λιμένος,
συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμέ−
να 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,
η οποία εγκατάσταση απαιτεί και την εκτέλεση εργα−
σιών εκσκαφής.
2. «Διαδρομή Όδευσης» : Η διαδρομή την οποία προ−
τίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δικτύων ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία αιτείται
τα Δικαιώματα Διέλευσης και η διαδρομή για την οποία
έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρούσα, στον πά−
ροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Δικαιώματα
Διέλευσης.
3. «Δικαίωμα Διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται
σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για
την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευ−
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κολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων όπως προβλέπονται στο
άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει.
4. «Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως
υπαίθρια μονάδα δικτύου, οικίσκος, σωληνώσεις, κα−
λωδιώσεις, στύλοι), τεχνικό μέσο, που σχετίζεται με δί−
κτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή
υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου
αυτού.
5. «Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατα−
σκευή υπαίθριας εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστά−
σεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠχΜχΥ), η οποία εγκαθίσταται
επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλε−
πικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης &
συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξο−
πλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό
τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές,
εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιμα−
τιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια, και
χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
6. «Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η
οποία περιλαμβάνει τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα
που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης
και καθ όλο το μήκος αυτής.
7. «Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα − Cabinet)»:
Kατασκευή υπαίθριας ή εσωτερικής εγκατάστασης, εν−
δεικτικών διαστάσεων 1,70x0,80x1,80 μέτρα (ΜχΠχΥ), η
οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και περιλαμβάνει,
ενδεικτικά, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια,
υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσω−
ρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς, και
χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
8. «Αρχαιολογικός έλεγχος»: ο έλεγχος που ασκείται
από εκπρόσωπο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Λέξεις ή φράσεις οι οποίες δεν ορίζονται ειδικά στη
παρούσα έχουν την έννοια, η οποία τους αποδίδεται
στον Ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3
Δικαιούχοι χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
1. Δικαιώματα Διέλευσης χορηγούνται σε παρόχους
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής «Πάροχοι»),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006, όπως ισχύ−
ει.
2. Οι Πάροχοι έχουν Δικαίωμα Διέλευσης επί, υπέρ ή
υπό Δημόσιων, ΟΤΑ, και Κοινοχρήστων Ακινήτων, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 4
Αρμόδιοι για την παροχή έγκρισης για τη
χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης σε
Δημόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα
Η χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης επί, υπό ή υπέρ
Δημοσίων, ΟΤΑ και Κοινοχρήστων Ακινήτων, προϋποθέ−
τει την προηγούμενη έγκριση των παρακάτω υπηρεσιών
(«εφεξής Υπηρεσίες») στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προ−
ηγούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικι−

σμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
β. Σε παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η προη−
γούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικι−
σμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
γ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις 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 Δικτύου Natura
2000 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
στ. Για την εγκατάσταση υποδομών/κατασκευών, για
τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας,
απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της οικοδομικής άδει−
ας από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, σύμφωνα με
τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Για την εγκα−
τάσταση Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και οικίσκων δεν
απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και καταβολή
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) αλλά έγκριση από
την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
ζ. Πλησίον μνημείων, εντός κηρυγμένων αρχαιολο−
γικών χώρων και ιστορικών τόπων, όπου ασκείται ο
υποχρεωτικός προληπτικός αρχαιολογικός έλεγχος,
για την έκδοση αδειών για τα πάσης φύσεως δημόσια
και ιδιωτικά έργα, απαιτείται η έγκριση των οικείων
Εφορειών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 37 του Ν.
3028/2002, όπως ισχύει.
η. Για διελεύσεις από περιοχές αρμοδιότητας Οργα−
νισμού Λιμένα και Λιμενικών Ταμείων θα ακολουθούνται
οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργα−
σία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των
λιμένων.
θ. Σε δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις απαιτείται η
έγκριση από την κατά νόμο αρμόδια αρχή.
ΑΡΘΡΟ 5
Αρμόδιοι για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
Αρμόδιοι για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
είναι:
1. Οι Δημόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν το δικαίωμα δι−
αχείρισης του συγκεκριμένου Δημόσιου ή Κοινοχρήστου
Ακινήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών
ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε Δη−
μόσια ή Κοινόχρηστα Ακίνητα μεριμνούν ώστε να μην
περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δι−
κτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν Δικαιώματα
Διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές
βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Σε περίπτωση που Δημόσια Αρχή παραχωρήσει ενο−
χικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε Δημόσιο
ή Κοινόχρηστο Ακίνητο σε πάροχο δημόσιου δικτύου
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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 Δημόσιες Αρχές.
Η ΕΕΤΤ, ειδικότερα, υποχρεούται να αναρτά στην ιστο−
σελίδα της πίνακα με τις Δημόσιες Αρχές που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο
πίνακας πληροφορεί σχετικά με τη Δημόσια Αρχή, τη
διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας με αυτή. Η ΕΕΤΤ
ενημερώνει τον πίνακα αυτόν τακτικά. Ο πίνακας εξυ−
πηρετεί αποκλειστικά την ανάγκη διευκόλυνσης της
ενημέρωσης των Παρόχων, χωρίς να υποκαθιστά ή τρο−
ποποιεί την κατά νόμο αρμοδιότητα των Αρχών.
ΑΡΘΡΟ 6
Διαδικασία παροχής έγκρισης για τη
χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης σε
Δημόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα
1. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται
από τις αρμόδιες, κατά το άρθρο 4, Υπηρεσίες για την
παροχή έγκρισης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.
2. Ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει φάκελο αί−
τησης προς τις αρμόδιες, κατά το άρθρο 4, Υπηρεσίες,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
3. Ο φάκελος αίτησης υποβάλλεται σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα
παρακάτω:
α. Έντυπο αίτησης που χορηγείται από την αρμόδια
Υπηρεσία, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήμα−
τος Ι.
β. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος
νομικού προσώπου και διορισμός αντικλήτου, εφ’ όσον
απαιτείται.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περι−
λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν
υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως
επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπρο−
σώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή
της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της
απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.
δ. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχε−
δίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή
αιτούμενη όδευση και οι τυπικές διατομές τομών. Την
τελική διαδρομή όδευσης (as build route), οι πάροχοι
υποχρεούνται να την καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές,
με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών
εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών για την επιστρο−
φή της σχετικής εγγυητικής επιστολής.
ε. Ενδεικτικά σχέδια − περιγραφές κατασκευαστικών
λεπτομερειών των Ευκολιών, που περιλαμβάνουν 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 χρησιμοποι−
ηθούν 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
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περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων
Δικτύου και Οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να ακολουθεί
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 72146/2316/30−
12−2008, (Β΄/21/7−1−2009) υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει. Οι πάροχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στις
αρμόδιες Αρχές, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση
των εργασιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών
και για την παραλαβή της σχετικής εγγυητικής επι−
στολής, τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία
της όδευσης (as build documents),
στ. 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.
ζ. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και ιδίως: (1)
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με
την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και
πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος
του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,
(3) τη διαδρομή όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας, (5)
τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής,
(6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος
χώρου, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδια−
γραφές, 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,
(8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής
διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, σχετικά μέτρα
σήμανσης και ασφαλείας.
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουρ−
γία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός
ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura
2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει
χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώ−
νονται οι τύποι οικοτόπων της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98
(Β΄/1289/28−12−1998) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης
του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
4. Η Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε ο φάκελος
αίτησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :
α. Σε περίπτωση αναρμοδιότητάς της, επιστρέφει
στον αιτούντα Πάροχο τον σχετικό φάκελο, γνωστο−
ποιώντας του παράλληλα την αρμόδια Υπηρεσία για
την παροχή της αιτούμενης έγκρισης, ή,
β. Εάν είναι αρμόδια: ενημερώνει εγγράφως τον αι−
τούντα ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή ότι
περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως
και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν, τάσ−
σοντας εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση του
φακέλου.
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 προθεσμίας τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παρα−
λαβής του φακέλου, με την επιφύλαξη των οριζομένων
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στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν.
3431/2006, όπως ισχύει.
β. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η έγκρι−
ση τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περί−
πτωση 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 επικυρωμένο αντίγραφο της αίτη−
σης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλ−
λου 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.
γ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πάροχο μη
δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η προ−
θεσμία έκδοσης έγκρισης ανέρχεται σε ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες, οπότε και οι ενδιάμεσες προ−
θεσμίες παρατείνονται αναλόγως.
6. Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται:
α. να τροποποιήσει την προτεινόμενη όδευση κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης για τους εξής περιοριστικά
αναφερόμενους λόγους:(1) λόγους προστασίας του πε−
ριβάλλοντος, (2) λόγους δημόσιας υγείας, (3) λόγους
εθνικής άμυνας, (4) λόγους προστασίας των αρχαιο−
λογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, ή (5)
λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και
εφόσον η τροποποίηση δεν υπερβαίνει σε μήκος το 20%
της συνολικά προτεινόμενης όδευσης,
β. να απορρίψει τη σχετική αίτηση κατόπιν ειδικά αι−
τιολογημένης απόφασης και αποκλειστικά για λόγους
που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος,
(2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προ−
στασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των
αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τό−
πων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η
τροποποίηση της προτεινόμενης διαδρομής όδευσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της πα−
ρούσης παραγράφου.
7. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί στον αιτούντα την
Έγκριση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας δυο (2) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία έκδοσής της. Στην ανωτέρω Έγκρι−
ση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης, το ελάχιστο
περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα
ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζεται η τελική εγκεκριμένη
διαδρομή όδευσης.
ΑΡΘΡΟ 7
Διαδικασία χορήγησης Δικαιώματος
Διέλευσης σε Δημόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα
1. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται
από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές για τη χορήγηση
Δικαιώματος Διέλευσης επί, υπό ή υπέρ Δημοσίων, ΟΤΑ
και Κοινοχρήστων Ακινήτων.
2. Ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει στις αρμό−
διες Δημόσιες Αρχές αίτηση για τη χορήγηση Δικαιω−

μάτων Διέλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η χορήγη−
ση των αιτουμένων δικαιωμάτων διέλευσης ανήκει στην
αρμοδιότητα περισσοτέρων αρμοδίων Δημόσιων Αρχών,
ο αιτών Πάροχος υποβάλλει αυτοτελή κάθε φορά αίτη−
ση στην εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Αρχή.
3. Για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης από την
αρμόδια Δημόσια Αρχή απαιτείται η υποβολή σε έντυπη
και σε ηλεκτρονική μορφή από τον αιτούντα σχετικής
Αίτησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω περιοριστικώς οριζό−
μενα δικαιολογητικά:
α. Έντυπο αίτησης που χορηγείται από την αρμόδια
Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρ−
τήματος Ι της παρούσης.
β. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος
νομικού προσώπου και διορισμό αντικλήτου, εφ’ όσον
αυτό εδρεύει εκτός του Δήμου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία πε−
ριλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και
τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και
ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου
εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον
αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης,
ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης
χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.
δ. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχε−
δίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή
αιτούμενη όδευση και οι τυπικές διατομές τομών. Την
τελική διαδρομή όδευσης (as build route), οι πάροχοι
υποχρεούνται να την καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές,
με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών
εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών, για την επιστρο−
φή της σχετικής εγγυητικής επιστολής
ε. Ενδεικτικά σχέδια − περιγραφές κατασκευαστικών
λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υπο−
χρεωτικά 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 λεπτομέρει−
ες 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. Το σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. οικ.72146/2316/30−12−08
(Β΄/21/7−1−09) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Οι
πάροχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες
Αρχές, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργα−
σιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών και για την
παραλαβή της σχετικής εγγυητικής επιστολής, τα τελικά
σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές
λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (as
build documents),
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουρ−
γία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός
ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura
2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει
χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώ−
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νονται οι τύποι οικοτόπων της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98
(Β΄/1289/28−12−1998) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης
του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
στ. Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει δημό−
σια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της
ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποι−
είται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών
Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
ζ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατά−
στασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα
τιμολόγια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
η. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία πε−
ριλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των
εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέ−
λεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα
που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη Διαδρομή Όδευσης,
(4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους
χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6)
τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7)
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, (8)
εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής κα−
τεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα
σήμανσης και ασφαλείας.
θ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των Τελών Διέλευσης και
των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, με βάση
τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά
με τον υπολογισμό των τελών Διέλευσης και των τελών
χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, τον οποίο θα πρέπει
και να επαληθεύει η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης Δι−
καιώματος Διέλευσης
ι. Στην περίπτωση που απαιτείται έγκριση σύμφωνα
με το άρθρο 4 της παρούσας, η αίτηση συνοδεύεται και
από τη σχετική Έγκριση.
4. Η Δημόσια Αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση,
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. αν είναι αναρμόδια, επιστρέφει στον αιτούντα τον
σχετικό φάκελο γνωστοποιώντας του παράλληλα – με
κοινοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. − την αρμόδια Δημόσια Αρχή
για τη χορήγηση των αιτουμένων Δικαιωμάτων Διέ−
λευσης, ή,
β. αν είναι αρμόδια, ενημερώνει εγγράφως τον αιτού−
ντα ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή ότι
περιλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων της παραγρά−
φου 3 του παρόντος ή απορρίπτει αιτιολογημένα την
αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα
έγγραφα τα οποία λείπουν, τάσσοντας εύλογη προθε−
σμία για τη συμπλήρωση του φακέλου.
5. Αν η αίτηση είναι πλήρης, αφορά Εργασίες Εκ−
σκαφής και η αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης των
Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι ΟΤΑ, ακολουθούνται οι
διαδικασίες του άρθρου 8 της παρούσας. Αν η Αίτηση
είναι πλήρης, αφορά Εργασίες Εκσκαφής και η αρμόδια
Δημόσια Αρχή χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης
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δεν είναι ΟΤΑ, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρ−
θρου 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 υποβλη−
θεί εμπρόθεσμα άλλα Αιτήματα Εργασιών Εκσκαφής
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της πα−
ρούσας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή αποφασίζει αιτιο−
λογημένα για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερο−
λογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της
αίτησης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006,
όπως ισχύει.
β. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το Δι−
καίωμα Διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτο−
δικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδει στην αρ−
μόδια Υπηρεσία εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά
με την πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμί−
ας και δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη
διελευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόμενη από
επίσημο αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαί−
νεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει
θέση απόφασης Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης
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 προ−
θεσμία έκδοσης απόφασης χορήγησης Δικαιώματος
Διέλευσης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες.
7. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται:
α. να τροποποιήσει το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Η αρμόδια Δημόσια
Αρχή δεν δύναται να μεταθέσει χρονικά ένα υποβληθέν
αίτημα διεξαγωγής εργασιών εκσκαφής για το οποίο
δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της αίτησης χορήγησης
Δικαιώματος Διέλευσης πέραν του εξαμήνου από την
προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης.
β. να τροποποιήσει την προτεινόμενη όδευση κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης για τους εξής περιοριστικά
αναφερόμενους λόγους: (1) λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος, (2) λόγους δημόσιας υγείας, (3) λόγους
εθνικής άμυνας, (4) λόγους προστασίας των αρχαιολογι−
κών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, (5) λόγους
προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εφόσον
η τροποποίηση δεν υπερβαίνει σε μήκος το 20% της
συνολικά προτεινόμενης όδευσης,
γ. να απορρίψει τη σχετική αίτηση κατόπιν ειδικά αι−
τιολογημένης απόφασης και αποκλειστικά για λόγους
που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος,
(2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προ−
στασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των
αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τό−
πων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η
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τροποποίηση της προτεινόμενης διαδρομής όδευσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (β) της πα−
ρούσης παραγράφου.
8. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντα σχετικά με
την απόρριψη της σχετικής του αίτησης, η υπόθεση
παραπέμπεται σε επιτροπή διαμεσολάβησης, η οποία
συγκροτείται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία καλεί
τα εμπλεκόμενα μέλη καθώς και τα κατά περίπτωση αρ−
μόδια όργανα προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά, εντός
30 ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω επιτροπή, στην
πρώτη της συνεδρίαση, καθορίζει το ανώτατο χρονικό
όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
9. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα
την απόφαση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης εντός
της επομένης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσής της.
Στην ανωτέρω απόφαση, σχέδιο της οποίας καθορίζε−
ται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης, προσδιορίζονται
τουλάχιστον τα εξής:
α. Η τελική διαδρομή όδευσης.
β. Το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολο−
κλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών για την άσκηση
του Δικαιώματος Διέλευσης. Η εγκεκριμένη ημερομηνία
έναρξης εργασιών δεν δύναται να είναι προγενέστερη
από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης όλων των
απαραίτητων εγγράφων όπως περιγράφονται στην πα−
ράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
γ. Το ύψος των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και
Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, όπως αυτά κα−
θορίζονται στον Κανονισμό 528/075/23.06.2009 της ΕΕΤΤ
(Β΄/1375/10−07−2009) όπως ισχύει, καθώς επίσης και τα
απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμέ−
νου πιστωτικού οργανισμού, στον οποίο θα πρέπει να
κατατίθενται τα τέλη αυτά.
10. Ο Πάροχος στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση
χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από την εκάστοτε
αρμόδια Δημόσια Αρχή υποχρεούται, εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών
από την κοινοποίηση, να υποβάλει στην εν λόγω Αρχή
τα ακόλουθα:
α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπέρ της
εκάστοτε αρμόδιας Δημόσιας Αρχής, το ύψος της οποί−
ας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006,
προσδιορίζεται με τον Κανονισμό 528/075/23.06.2009
της ΕΕΤΤ όπως ισχύει. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρ−
κεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η
αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την
πάροδο της διάρκειάς της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο.
β. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνω−
ρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την κατα−
βολή των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών
Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται
σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/075/23.06.2009 της ΕΕΤΤ
(Β΄/1375/10−07−2009) όπως ισχύει.
γ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης ασφάλισης αστι−
κής 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 αυ−

τού και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου
Ακινήτου.
δ. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή
έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο
Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχε−
διάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λε−
πτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (όπως:
διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δί−
κτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις
υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κα−
τασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών, που περι−
λαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών
έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (όπως:
Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατα−
σταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά,
τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποι−
ηθούν 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 Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου
εκπροσώπου του Παρόχου σχετικά με τη γνωστοποί−
ηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική ή /και Λι−
μενική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των
απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου
Δικαιώματος Διέλευσης έργων.
11. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 9 του παρόντος
άρθρου απόφαση για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευ−
σης 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 αστυνομι−
κές 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 νομο−
θεσία. 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 Δι−
καιωμάτων Διέλευσης επέχει και θέση άδειας εργασιών
για την αποκατάσταση βλαβών, η οποία σε καμία περί−
πτωση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο των υποχρεώσεών
του για την προηγούμενη κάθε φορά ενημέρωση της
αρμόδιας Δημόσιας Αρχής.
12. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν υπο−
βάλει το σύνολο των εγγράφων τα οποία αναφέρονται
στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή
δύναται, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης Απόφασής
της, να προβεί σε αναστολή της ισχύος ή/και ανάκλη−
ση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος
Διέλευσης. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον
αιτούντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθε−
σμίας η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 10 του
παρόντος άρθρου.
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13. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 9 του παρόντος
απόφαση για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης πα−
ρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα σύνδεσης των σχετι−
κών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ.
ΔΕΗ ) για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 8
Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και
διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος
Διέλευσης όταν η αρμόδια Δημόσια
Αρχή είναι ΟΤΑ
1. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί
πλήρης Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται:
α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολο−
γιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της εν
λόγω αίτησης να κοινοποιήσει στην οικεία Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ το σχέδιο ή σκαρίφημα ή
αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου που έχει καταθέσει ο
Πάροχος (δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. δ παραγράφου 3
του άρθρου 6) ή και την οριζοντιογραφία οδών.
β. εντός της ίδιας προθεσμίας να δημοσιοποιήσει τα
ανωτέρω σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε
ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της χωρίς να δημοσιοποιεί
το όνομα του Παρόχου.
2. Η οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται
αμέσως από την κοινοποίηση των εγγράφων της παρα−
γράφου 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.
3. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται αμέσως 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) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της Αίτησης Εργασιών
Εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην
ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου
εξαμήνου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες
Δημόσιες Αρχές. Πάροχοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν
Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας των
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δεν έχουν δικαί−
ωμα εκσκαφής κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο εντός της
συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής. Εξαιρούνται:
α. Εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρη−
στών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως πεντα−
κόσια (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 ηλε−
κτρονικών 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 δημο−
σίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άλλη εμπρόθεσμη
Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής σύμφωνα με την παρά−

59

γραφο 4 του παρόντος άρθρου, ακολουθούνται οι δια−
δικασίες των παραγράφων 6 έως 13 του άρθρου 7 της
παρούσας.
6. Εμπρόθεσμες Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής από
άλλους Παρόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παρόντος, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του άρθρου 7 της
παρούσας. Κατά τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέ−
λευσης, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται να επιβάλλει
στους Παρόχους υποχρέωση κοινής ή/ και παράλληλης
όδευσης ή/ και παράλληλης εκσκαφής ή/και κοινής απο−
κατάστασης οδοστρώματος και προγραμματίζει την
εκτέλεση των εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφα−
λίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών.
Η αρμόδια Δημόσια Αρχή υποχρεούται εντός δύο (2)
ημερολογιακών 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 και να αποφασίζει
αιτιολογημένα για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης
των αιτούντων Παρόχων. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η
ως άνω προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής της
αίτησης του πρώτου αιτούντα παρόχου και με την επι−
φύλαξη των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5
του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, τεκμαίρε−
ται ότι το Δικαίωμα Διέλευσης αυτοδικαίως χορηγήθηκε
σε αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο 6(β) του άρθρου
7. Στην εν λόγω απόφαση, σχέδιο της οποίας καθορίζε−
ται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζονται
τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στα
σημεία (α), (β), (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 7 της
παρούσας. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες
που περιγράφονται στις παραγράφους 10, 11, 12 και 13
του άρθρου 7 της παρούσας.
7. Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του πα−
ρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο εξαμήνου από
τη δημοσίευση Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, για την
οποία χορηγήθηκε Δικαίωμα Διέλευσης που αφορά στην
ίδια περιοχή εκσκαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται από
την αρμόδια Δημόσια 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 Δη−
μόσια Αρχή αποφανθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης,
ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός προθεσμίας
δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του
φακέλου περί της πληρότητάς του και παράλληλα του
γνωστοποιεί ότι λόγω υφιστάμενων εργασιών εκσκα−
φής στις αιτούμενες Περιοχές Εκσκαφής οι διαδικασίες
έκδοσης απόφασης περί έγκρισης ή μη της χορήγησης
των Δικαιωμάτων Διέλευσης 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 εκ−
κινεί ένα μήνα πριν από την εκπνοή του εξαμήνου, με
την κοινοποίηση από την αρμόδια Δημόσια Αρχή των
εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του πα−

60

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ρόντος άρθρου στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
και στην ΕΕΤΤ. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, αιτήσεις,
που υποβάλλονται από Παρόχους την τελευταία εβδο−
μάδα του πενταμήνου, εξετάζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζόμενης
κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 2,3,
και 4 του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 9
Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και
διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος
Διέλευσης όταν η αρμόδια Δημόσια
Αρχή δεν είναι ΟΤΑ
1. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί
πλήρης Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται εντός
δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
κατάθεσης της ανωτέρω Αίτησης:
α. να κοινοποιήσει στην οικεία Περιφερειακή Αυτο−
διοίκηση και στην ΕΕΤΤ το σχέδιο ή το σκαρίφημα ή
αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου που έχει καταθέσει
ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. δ, παραγράφου 3
του άρθρου 6) ή/και την οριζοντιογραφία οδών,
β. να δημοσιοποιήσει τα ανωτέρω σε εμφανές σημείο
στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα
της χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου.
2. Η οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται
αμέσως από την κοινοποίηση των εγγράφων της παρα−
γράφου 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.
3. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται αμέσως από την κοινοποίη−
ση 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) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της Αίτησης Εργασιών
Εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όσοι
Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια
Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμή−
νου υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στις αρμόδι−
ες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και Αίτηση Εργασιών
Εκσκαφής στις αρμόδιες Δημόσιες 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 χρη−
στών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως πεντακο−
σίων (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 ηλε−
κτρονικών 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 παρά−

γραφο 4 του παρόντος άρθρου, ακολουθούνται οι δια−
δικασίες των παραγράφων 6 έως 13 του άρθρου 7 της
παρούσας.
6. Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμων Αιτήσεων
Εργασιών Εκσκαφής στις αρμόδιες Δημόσιες 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 Δημόσια Αρχή
και είναι πλήρεις, η εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Αρχή,
εντός τριων (3) ημερολογιακών ημερών από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ενημερώνει όλους
τους Παρόχους, οι οποίοι έχουν υποβάλει πλήρεις αι−
τήσεις, 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 της παρα−
γράφου 4, κατά την εξέταση κάθε μιας πλήρους Αίτη−
σης Εκσκαφής, δύναται να τροποποιήσει το χρονοδιά−
γραμμα εργασιών και να εισηγηθεί προς την αρμόδια
Δημόσια 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 Δημόσια 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 τοπι−
κής αυτοδιοίκησης κοινοποιεί στην αρμόδια Δημόσια
Αρχή την ανωτέρω απόφασή της περί συντονισμού
εργασιών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής Αιτήσεων Εργασιών Εκσκαφής σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου. H αρμόδια Δημόσια Αρχή για τη χορήγηση
των Δικαιωμάτων Διέλευσης αποφασίζει αιτιολογη−
μένα για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης των
αιτούντων Παρόχων σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 7 της παρούσας. Στις περιπτώσεις εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου η αποκλειστική προθεσμία
των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την έκ−
δοση απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
εκκινεί από τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως
άνω προθεσμία, τεκμαίρεται ότι το Δικαίωμα Διέλευ−
σης αυτοδικαίως χορηγήθηκε σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 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 (α), (β), (γ) της
παραγράφου 9 του άρθρου 7 της παρούσας. Κατά τα
λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφο−
νται στις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 7
της παρούσας.
8. Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής, που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του πα−
ρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο εξαμήνου από
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τη δημοσίευση Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, για την
οποία χορηγήθηκε Δικαίωμα Διέλευσης που αφορά
στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται
από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ως προς την αρμοδι−
ότητά της και την πληρότητα του φακέλου, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του
άρθρου 7 της παρούσας. Εάν η αρμόδια Δημόσια Αρχή
αποφανθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, ενημερώνει
εγγράφως τον αιτούντα εντός προθεσμίας δύο (2) ημε−
ρολογιακών ημερών από την υποβολή του φακέλου
περί της πληρότητας του φακέλου και παράλληλα του
γνωστοποιεί ότι λόγω υφιστάμενων εργασιών εκσκα−
φής στις αιτούμενες Περιοχές Εκσκαφής οι διαδικασίες
έκδοσης απόφασης περί έγκρισης ή μη της χορήγησης
των Δικαιωμάτων Διέλευσης 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 Δημόσια Αρχή
των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου στην αρμόδια Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ. Κατ’ εξαίρεση, αιτήσεις
που υποβάλλονται από Παρόχους την τελευταία εβδο−
μάδα 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
Δικαιωμάτων Διέλευσης πριν από την
έναρξη εργασιών εκσκαφής
Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η απόφαση
χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης της αρμόδιας Δημό−
σιας 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 κυ−
κλοφορία στις περιπτώσεις που προβλέπονται έργα
σε δρόμους και αφού έχει λάβει τη σχετική θεώρηση
από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Σε περίπτωση
που προκύψουν παρατηρήσεις της αρμόδιας Αστυνο−
μικής Αρχής σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), ο Πάροχος
απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εκπόνη−
ση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το
έργο.
β. Στον κατά περίπτωση αρμόδιο συγκοινωνιακό φο−
ρέα, προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα
εξασφάλισης τόσο της ομαλής εκτέλεσης του έργου
όσο και της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, εφό−
σον το έργο εκτελείται πλησίον λεωφορειόδρομου,
σιδηροτροχιάς ή οδού, μέσω της οποίας εκτελούνται
δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς.
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γ. Στην οικεία Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, σε
περίπτωση που δεν είναι η αρμόδια Δημόσια Αρχή του
άρθρου 5 χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και εφό−
σον ο χώρος επί, υπέρ ή υπό του οποίου ζητούνται Δι−
καιώματα Διέλευσης εμπίπτει στα όρια της διοικητικής
της περιφέρειας.
δ. Στην οικεία Περιφέρεια για δικαιώματα επί τμημά−
των εθνικής οδού εκτός σχεδίου πόλης.
ε. Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων για δικαιώματα επί αυτοκινητοδρόμων.
στ. Στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 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 ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α ή
είναι κοινόχρηστοι, οι δικαιούχοι Πάροχοι τηρούν τις δι−
αδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης
Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.
2. Ο Πάροχος γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή
με τηλεομοιοτυπία, ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με
email) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή την ολοκλήρωση
τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων ερ−
γασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Δικαίωμα
Διέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή
κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρε−
σίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10
της παρούσας.
3. Ο Πάροχος γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση
προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή και την εκάστοτε αρ−
μόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί
σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για
την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμε−
νο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοι−
χης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και
του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών
αποκατάστασης εφόσον υφίσταται αριθμός και ημερο−
μηνία χορήγησης σχετικής απόφασης. Η γνωστοποίηση
κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4
και 10 της παρούσας. Η εκτέλεση του έργου καθ’ όλη
τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για
τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για την εκπόνηση κυκλοφορι−
ακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από
την εκτέλεση των εργασιών.
4. Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, σε ηλεκτρονική μορφή, την
απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δι−
καιολογητικά υπό στοιχεία δ, ε και στ της παραγράφου
3 του άρθρου 7 στην τελική τους μορφή. Οι προδιαγρα−
φές του λογισμικού για την ηλεκτρονική κατάθεση των
ανωτέρω δικαιολογητικών θα προσδιοριστούν με από−
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φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
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 Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε,
να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην
προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκατα−
στάσεις 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 αποθε−
τικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.
7. Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάστα−
ση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε
εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δι−
καιώματος Διέλευσης κατά τους κανόνες 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
υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επανα−
φέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα
(ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια,
ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά
την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην
αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των
εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 7 διαπιστωθούν
από την αρμόδια Δημόσια Αρχή που είναι υπεύθυνη για
τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση
(όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρε−
ούται 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 απο−
κατάσταση του Δημοσίου 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 πα−
ρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση
υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιο−
ποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων
που προβλέπονται στο Άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως
ισχύει.
9. Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση
και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμε−
νες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’
αριθμ. οικ.72146/2316/30.12.08 (Β΄/21/7.1.09) υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει. 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 κυρώ−
θηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
• την ασφαλή διέλευση οχημάτων
• την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες

• την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέ−
λειας
• την κατάλληλη οδική σήμανση, σύμφωνα με το άρ−
θρο 9 του ΚΟΚ
• τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημά−
των
Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πά−
ροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο
κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης
και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης
του Δικαιώματος Διέλευσης.
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
αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος από την
αρμόδια Δημόσια Αρχή μετά από γνώμη του αρμοδίου
Τμήματος της Τροχαίας.
ΑΡΘΡΟ 12
Λοιπές Υποχρεώσεις των αρμοδίων
Δημόσιων Αρχών και Υπηρεσιών
1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Δημόσιες Αρχές των
άρθρων 4 και 5 της παρούσας, κατά την έγκριση ή χο−
ρήγηση αντίστοιχα Δικαιώματος Διέλευσης, 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 Δημόσιες Αρχές των
άρθρων 4 και 5 της παρούσας μεριμνούν για την άμεση
ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τις προ−
βλεπόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις τους, ως προς
τη διαδικασία χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.
3. Στις περιπτώσεις, που οι ως άνω αρμόδιες για τη
χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δημόσιες Αρχές
διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγ−
χο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή / και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος για τα δικαιώματα διέλευσης.
4. Στην περίπτωση που Πάροχος αιτηθεί διέλευση από
ΟΤΑ που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων οπτικών ινών
μετά σχετικών φρεατίων και επιλέξει την συνεγκατά−
σταση του δικτύου του εντός του δικτύου ΟΤΑ, απαλ−
λάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης
και υποχρεούται σε αποζημίωση του ΟΤΑ. Το ύψος της
αποζημίωσης καθορίζεται μετά από σύμφωνη γνώμη της
Ε.Ε.Τ.Τ., τηρουμένων των αρχών της κοστοστρέφειας
και της αναλογικότητας.
5. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές δημοσιεύουν με κάθε
πρόσφορο μέσο και σε εμφανές σημείο των επιμέρους
υπηρεσιών τους, καθώς επίσης χορηγούν σε κάθε εν−
διαφερόμενο Πάροχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις
ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδι−
ορίζονται από την υπ’ αριθμ. οικ.72146/2316/30.12.08,
(Β΄/21/7.1.09) υπουργική απόφαση , όπως ισχύει, και
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατά−
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στασης δικτύων εντός των χώρων αρμοδιότητάς τους.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κατά τόπους αρμόδιοι
συγκοινωνιακοί φορείς σχετικά με τους όρους, τις προ−
ϋποθέσεις και τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εκτέλεση
έργων που παρεμποδίζουν τα συνήθη δρομολόγια των
μέσων μαζικής μεταφοράς.
6. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του έργου δεν συμ−
μορφώνεται προς τις γραπτές υποδείξεις των Δημοσίων
Αρχών, οι Δημόσιες Αρχές, μετά από τρεις γραπτές
συστάσεις, έχουν δικαίωμα ανάκλησης της άδειας που
έχουν χορηγήσει και κατάπτωσης υπέρ του Δημοσίου
της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
7. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές οφείλουν να τηρούν
ενημερωμένο και εμπιστευτικό αρχείο των δικτύων που
είναι εγκατεστημένα εντός της ζώνης αρμοδιότητάς
τους, έτσι ώστε κατά τη χορήγηση και υλοποίηση των
Δικαιωμάτων Διέλευσης να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα
μέτρα πρόληψης ζημιών και αποφυγής ατυχημάτων.
8. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές παρακολουθούν και
εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών που απορρέουν
από τα χορηγηθέντα Δικαιώματα Διέλευσης και προ−
τείνουν 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.
9. Οι αρμόδιες Δημόσιες 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 επα−
νενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται
με ευθύνη του Παρόχου.
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ΑΡΘΡΟ 13
Τρόπος καταβολής Τελών Δικαιωμάτων
Διέλευσης και Χρήσης Δικαιωμάτων
Διέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών
1. Ο υπολογισμός των τελών που αφορούν σε Δικαιώ−
ματα Διέλευσης και σε χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης
και ο τρόπος καταβολής αυτών γίνεται δυνάμει δια−
τάξεων του Κανονισμού 528/075/23−6−2009 της ΕΕΤΤ
(Β΄/1375/10−07−2009), όπως ισχύει.
2. Τα Τέλη Δικαιωμάτων Διέλευσης καταβάλλονται
από τον εκάστοτε Πάροχο στις Δημόσιες Αρχές, σύμφω−
να με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
3. Τα τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης καταβάλ−
λονται από τον εκάστοτε Πάροχο στις αρμόδιες Δη−
μόσιες Αρχές, εντός αποκλειστικών προθεσμιών που
ορίζονται στην απόφαση χορήγησης, η οποία έχει λάβει
υπόψη τον Κανονισμό τελών που εκδίδει η ΕΕΤΤ.
4. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων, η εί−
σπραξη των Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δι−
καιωμάτων Διέλευσης γίνεται με την εφαρμογή των
διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.
5. Ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλ−
λου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβο−
λής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων
Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται με τον Κανονισμό
528/075/23−6−2009 της ΕΕΤΤ (Β΄/1375/10−07−2009), όπως
ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 14
Προσάρτηση Παραρτημάτων
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, ως αναπό−
σπαστο μέρος αυτής, τα παρακάτω παραρτήματα:
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
6 της της υπ’ αριθμ. (…/2011) κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξου−
σιοδοτημένο στέλεχος της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και συμπληρώνεται
το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).
Υπάρχει Δεν 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 ερ−
γολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία,
έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά
την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χο−
ρήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.
Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται
η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών.
Ενδεικτικά σχέδια − περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών, που
περιλαμβάνουν 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 δι−
κτύου, 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 Δημόσια Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό xρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή
πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) την Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας,
(5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες απο−
κατάστασης, (7) 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 (8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής
κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000,
o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον
οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98 (Β΄/1289/28−
12−1998) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση πε−
ριοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
7 της της υπ’ αριθμ. (…/2011) κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξου−
σιοδοτημένο στέλεχος της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και συμπληρώνεται
το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει
Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμός αντι−
κλήτου, εφ’ όσον απαιτείται.
Έγκριση της αρμόδια Δημόσιας Αρχής του άρθρου 5 της της υπ’ αριθμ. (…/2011) κοινής
υπουργικής απόφασης , όπου αυτή απαιτείται.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολά−
βου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/
ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή
της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιώμα−
τος Διέλευσης.
Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η
προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών.
Ενδεικτικά σχέδια / περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περι−
λαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν και του
εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατα−
σταθεί. 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 εγκατά−
στασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.
Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), που πιστοποιεί ότι ο αιτών λειτουργεί υπό κα−
θεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Δημόσια Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφω−
να με τα ισχύοντα τιμολόγια του αρμόδιου Υπουργείου.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό xρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρό−
βλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα που
θα χρησιμοποιηθούν, (3) την Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας, (5) τους χώρους
απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης, (7) 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 κοι−
νοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και (8) εφόσον απαιτεί−
ται, ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς,
μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.
Αναλυτικός κατάλογος όλων των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών ενώπιον των οποίων υποβλή−
θηκε ο σχετικός φάκελος της αίτησης.
Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως
Δικαιώματος Διέλευσης, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά
με τον υπολογισμό των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης.
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνι−
ών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος
αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώ−
νονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (Β΄/1289/28−12−
1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονι−
κών Επικοινωνιών.
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Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζε−
ται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αρ. πρωτ…σχετική
αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι
κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια
ευκολιών δικτύου, όπως σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγρα−
φο ρυμοτομικού σχεδίου η οριζοντιογραφία οδών, οι
τυπικές διατομές των τομών, η παρουσίαση της όδευ−
σης επί σχεδίου και τα σχέδια κατασκευαστικών λεπτο−
μερειών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική
και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή
στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.
3. Διάρκεια Ισχύος
Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την πα−
ρούσα, 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 παραι−
τηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με
βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημό−
σια 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 υπο−
χρεώσεις 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 παραιτήσε−
ως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή
διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.
4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών αναλογεί σε
…(…) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλή−
ρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή
Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση.
Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωι−
νές/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 Δημόσιας
Αρχής για τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης
παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των ερ−
γασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων
Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο
τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έρ−
γου 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 αρ−
μόδιας Δημόσιας Αρχής για τη χορήγηση του Δικαιώ−
ματος Διέλευσης, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή
διεξαγωγή εργασιών τους.
Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέ−
λεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της αρμόδιας
Δημόσιας Αρχής για τη χορήγηση του Δικαιώματος
Διέλευσης, 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, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11
της υπ’ αριθμ. …. κοινή υπουργική απόφαση «».. Η κατά−
πτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.
6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής
Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του Κανονισμού
528/075/23−06−2009 (Β΄/1375/10−07−2009) της ΕΕΤΤ, όπως
ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των …(…) ευρώ (βλ. Πα−
ράρτημα Γ΄). Ο Πάροχος οφείλει, εντός είκοσι (20) ημε−
ρών από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει
αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ της Αρμόδιας Αρχής για
τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης, ποσού …………(…)
ευρώ για την πληρωμή των τελών αυτών.
Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων
Διέλευσης, βάσει του Κανονισμού ____/2009 της Ε.Ε.Τ.Τ.
όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των …(…) ευρώ
(βλ. Παράρτημα Δ’).
7. Εγγυήσεις—Ασφάλιση
1. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών επί,
υπό ή υπέρ των Δημοσίων 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 Επι−
στολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα
με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει
προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την
ΕΕΤΤ. Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για
όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποί−
ες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12)
μηνών. 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 Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακι−
νήτου. Υπόδειγμα του εν λόγω συμβολαίου επισυνάπτε−
ται 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, όπως ισχύει, οι δικαιούχοι
Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της
παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις
προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που
ορίζονται στην παρούσα.
2. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνω−
στοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή
με ηλεκτρονική αποστολή, ή με email) προς την αρμόδια
Δημόσια Αρχή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. …/2011 κοινής
υπουργικής απόφασης την ολοκλήρωση τμήματος ή του
συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυ−
τές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή
κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες
που προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της παρούσας.
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3. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνω−
στοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την αρμόδια
Δημόσια Αρχή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. (…/2011)
κοινής υπουργικής απόφασης και την εκάστοτε αρ−
μόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί
σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για
την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμε−
νο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοι−
χης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και
του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών
αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης
και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυ−
τές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της υπ’ αριθμ.
…/20.. ΚΥΑ. Η εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά
της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό
ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοι−
νωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση
των εργασιών.
4. Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρο−
νική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέ−
λευσης και τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία δ και ε της
παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. …/20.. ΚΥΑ
στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουρ−
γείο 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 ερ−
γασιών 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, εγκατα−
στάσεις 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 αποθε−
τικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.
7. Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση
του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε ερ−
γασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαι−
ώματος 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, σύμφω−
να με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται,
με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην
προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτι−
κά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα,
κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την
εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην
αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των
εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ.
…/2011 κοινής υπουργικής απόφασης διαπιστωθούν από
την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για
τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση
(όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρε−
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ούται 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 απο−
κατάσταση του Δημοσίου 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 πα−
ρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση
υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιο−
ποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων
που προβλέπονται στο Άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, 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 κυρώ−
θηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
• την ασφαλή διέλευση οχημάτων
• την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
• την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέ−
λειας
• την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρ−
θρο 9 του ΚΟΚ
• τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημά−
των.
Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πά−
ροχο 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. 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 αρ−
γιών 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 με το αρμόδιο Τμήμα της
Τροχαίας.
12. Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λει−
τουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει
εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου
Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περι−
λαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να
αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης 33318/3028/98 (Β΄/1289/28−12−1998), όπως
ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης
του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
9. Δικαιώματα του Παρόχου
Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώμα−
τα 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 Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατα−
σκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν
εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέ−
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ωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξό−
δων. 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 απορρέ−
ουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδί−
ζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως
γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρί−
σκεται 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 υποχρεώσε−
ών 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 προσώ−
πων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφο−
ρές, 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 ακό−
λουθα:
α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του
Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό
που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Εγγυητική Επιστολή
καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο
διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθη−
κε 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 Τράπεζας ή άλλου αναγνω−
ρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την κατα−
βολή των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών
Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται
σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ.
γ. Συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης ή βεβαίωση
του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμ−
βολαίου 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 Δη−
μοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.
δ. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή
έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο
Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδι−
άγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτο−
μέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά
αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρό−
μια, 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 Δήλωση 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 Δικαιώματος Δι−
έλευσης έργων.
Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υπο−
βάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν
αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή
ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης
Δικαιώματος Διέλευσης.
12. Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτε−
λούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρ−
τήματα:
Παράρτημα Α΄—Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά
Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την
παρούσα.
Παράρτημα Β΄—Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Παράρτημα Γ΄—Υπολογισμός Τελών Διέλευσης.
Παράρτημα Δ’—Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιω−
μάτων Διέλευσης
Παράρτημα Ε’ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Κα−
λής Εκτέλεσης Εργασιών
Παράρτημα ΣΤ’—Προϋπολογισμός Εργασιών Αποκα−
τάστασης
Παράρτημα Ζ’—Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση
Ασφαλιστικού Φορέα
− ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ−
ΑΡΘΡΟ 15
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 4 Ιανουαρίου 2012
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