ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. ΑΙΤΗΣΗ
Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και η ακριβής θέση της
αιτούμενης τομής επί της Εθνικής Οδού(από Χ.Θ. έως Χ.Θ., πλευρά της οδού, κ.λ.π.). Όταν η
αίτηση γίνεται από νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να κατατίθενται κατά περίπτωση και τα
αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.
2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 ( 4
αντίτυπα )
Στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας θα πρέπει να αποτυπώνεται όλη η περιοχή
διέλευσης των αγωγών. Στην προτεινόμενη θέση διέλευσης των αγωγών θα αναγράφονται
ανά διαστήματα η απόσταση των αγωγών από τον άξονα της οδού καθώς επίσης τα μήκη
των αγωγών μεταξύ των διαδοχικών διαστημάτων. Επίσης θα πρέπει να φαίνονται τα όρια
του ασφαλτικού οδοστρώματος και του ερείσματος ή των πεζοδρομίων της οδού με τα πλάτη
τους, η ζώνη απαλλοτρίωσης & τα υπάρχοντα τεχνικά της οδού, το υπάρχον δίκτυο των
υπόλοιπων οδών με το χαρακτηρισμό τους(επαρχιακές, δημοτικές - κοινοτικές και ιδιωτικές).

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών και ιδίως:
 ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία
έναρξης των εργασιών και πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του
έργου,
 τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,
 τη διαδρομή όδευσης,
 τα μέτρα ασφαλείας,
 τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής,
 τις διαδικασίες και τον τρόπο αποκατάστασης τομής και του περιβάλλοντος χώρου,
 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,
 εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής διέλευσης μέσων μαζικής
μεταφοράς, σχετικά μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 ( 4 αντίτυπα )
 Σχέδια των σκαμμάτων παράλληλα- εγκάρσια με τον άξονα της οδού με όλες τις
διαστάσεις τους (βάθος, πλάτος) καθώς επίσης και τον τρόπο αποκατάστασης αυτών.
 Σχέδια τυχόν πρόσθετων κατασκευών (π.χ. φρεάτια).
4. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου (ή έγγραφο της Υπηρεσίας-φορέα),
στην οποία δηλώνει ότι:

Α) «αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας τόσο για
την έναρξη των εργασιών όσο και σε περίπτωση που τυχόν προκαλέσει οποιαδήποτε
βλάβη ή ζημία στην οδό ή στον εξοπλισμό της (π.χ. πινακίδες σήμανσης, στηθαία
ασφάλειας, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού – φωτεινής σηματοδότησης κλπ.), καθώς επίσης
και σε άλλα δίκτυα δημόσια ή ιδιωτικά (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, φυσικό αέριο,
τηλεπικοινωνίες), να τα αποκαταστήσει αμέσως με δική του μέριμνα και δαπάνες,»
Β)«αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετατοπίσει αμέσως με δική του μέριμνα και δαπάνες το
υπόγειο δίκτυο, που πρόκειται να τοποθετηθεί στην οδό, σε νέα θέση που θα του
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εφόσον προκύψουν μελλοντικά εργασίες συντήρησης ή
βελτίωσης της οδού και ζητηθεί γραπτά από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία».
(Το Β μέρος της άνωθεν υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται από τους παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών)
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον επιβλέποντα μηχανικό περί ανάληψης
επίβλεψης των εκτελούμενων εργασιών και εφαρμογής των κείμενων διατάξεων περί
ασφάλειας των εργαζομένων και διερχόμενων οχημάτων(ή έγγραφο ανάληψης
επίβλεψης από το τεχνικό τμήμα Υπηρεσίας-φορέα).
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του
εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία,
έδρα, ΑΦΜ/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
5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Η μελέτη σήμανσης θα περιλαμβάνει:
 Τεχνική έκθεση για τον τρόπο σήμανσης των εργασιών.
 Σχέδιο οριζοντιογραφίας με κλίμακα 1:500: το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία της
αρχικής οριζοντιογρφίας καθώς επίσης και τα μέσα σήμανσης με τις ακριβείς θέσεις
τους (αποστάσεις κλπ.) για την εργοταξιακή σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια των Τεχνικών προδιαγραφών σήμανσης
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946
/Β/9.7.2003)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Απαιτούμενες εγκρίσεις – έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στην με
αρ. οικ. 725/23 ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012) καθώς και του Ν. 4070/2012.

Παρατήρηση:
Τα άνωθεν σχέδια (οριζοντιογραφίας-τοπογραφικού, κατασκευαστικά-τυπικές διατομές),
τεχνική έκθεση & μελέτη προσωρινής σήμανσης θα πρέπει να διαθέτουν υπογραφή
μηχανικού και θεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία –φορέα(όταν πρόκειται για έργο
Δημοσίου).

