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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Αρ. Πρωτ.: ..……………………….…...………………….. 

………………………………………………….. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ  

Στοιχεία Παρόχου: 

Τίτλος : 

Διεύθυνση :  

Α.Φ.Μ. :  Δ.Ο.Υ. : 

Ονοματεπώνυμο Αντικλήτου: 

Διεύθυνση :  

Τηλέφωνο : 

Fax :                                  E-mail :

Στοιχεία Εργολάβου: 

Επωνυμία :  

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου έργου : 

Ταχ. Δ/νση :  

Τηλέφωνο :  

Fax :                                  E-mail : 

Σημείωση:  Απαιτείται και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε ισχύ, το οποίο να καλύπτει τη χωρική 
ενότητα της διέλευσης καθώς  εγγυητική επιστολή όπως ορίζει ο νόμος. 

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, σύμφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του 
Παραρτήματος Χ του Ν. 4463/2017, δικαιώματα διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χωρών 
αρμοδιότητας σας του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκεκριμένα 
εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, εγκατάσταση φρεατίων, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. 
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Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Σας παρακαλούμε να μας επιτρέψετε: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Σύνολο: ………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Σύνολο: …………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Σύνολο: …………………. 

Οι εργασίες θα αρχίσουν την ____/____/________ και η αποκατάσταση θα αποπερατωθεί την 

____/____/________ στα πλαίσια της εργολαβίας. 

Γάζι,  ...........…….... 
Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

_________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα 
σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει 
και τα τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των 
δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Υπάρχει Δεν 
υπάρχει Απαιτούμενο έγγραφο / Προϋποθέσεις 

  Αίτηση 

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

Έγκριση της αρμόδια Δημόσιας Αρχής του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. (.../2011) κοινής 
υπουργικής απόφασης , όπου αυτή απαιτείται. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του 
εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, 
έδρα, ΑΦΜ/ ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά 
την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης 
χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. 

Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η 
προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών και σε ηλεκτρονική 
μορφή (dwg) σε Κρατικό Δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87 

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 
δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον 
αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις 
λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και 
Οικίσκων. 

Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), που πιστοποιεί ότι ο αιτών λειτουργεί υπό 
καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Δημόσια Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου 
σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια του αρμόδιου Υπουργείου. 

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
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 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 κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
δικτύων, και (8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής κατεύθυνσης
διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.

Αναλυτικός κατάλογος όλων των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών (με τους αριθμ. Πρωτ.) 
ενώπιον των οποίων υποβλήθηκε 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. 

C
( 
L 

Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων "ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 
2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον 
οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 
33318/3028/98 Β71289/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή 
διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε ισχύ, το οποίο να καλύπτει τη χωρική ενότητα της 
διέλευσης 

Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4463/2017 
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