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 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Με το παρόν έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΚ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Αρση PN270-01&BR7-BR-5a)» 

συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα προώθησης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην κοινωνία. 

Με την παρούσα Μελέτη γίνεται αναβάθμιση του Δικτύου σε επιλεγμένους ΚΚ του Α. Κ. 
Αργολίδα, που η καλωδιακή απόσταση του Κυρίου Δικτύου από το ΑΚ είναι μεγαλύτερη των 
500 μέτρων. Για την επίτευξη των παραπάνω η μελέτη προβλέπει: 
__Την Αντικατάσταση-τροποποίηση των επιλεγμένων υπαιθρίων κατανεμητών με νέες 
μονάδες οπτικού δικτύου τύπου Γ2 & Γ3. 
__Σύνδεση των νέων Μονάδων Οπτικού Δικτύου με το Αστικό Κέντρο μέσω Οπτικών 
Καλωδίων (με δενδροειδή τοπολογία Δικτύου) με παράλληλη λειτουργία των υφισταμένων 
Καλωδίων Κυρίου Δικτύου. 
__Το υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής των Υπαιθρίων Κατανεμητών θα υποστηρίζεται από τις 
νέες Μονάδες Οπτικού Δικτύου. 
__Σε κάθε νέα Καμπίνα θα τερματίζουν τέσσερεις Οπτικές Ινες. 

Για την υλοποίηση της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν υλικά νέας τεχνολογίας 
(πολυσωλήνια και μικροκαλώδια). 

Στη διαδρομή του Οπτικού Καλωδίου κατασκευάζεται Μικροτάφρος με δυνατότητες 
ικανοποίησης μελλοντικών Τηλεπικοινωνιακών  αναγκών. Αξιοποιήθηκαν οι Υφιστάμενες 
Σωληνώσεις που έγιναν στο παρελθόν προς αποφυγή νέων εκσκαφών. 

Μετά την υλοποίηση της Μελέτης οι υπηρεσίες φωνής (PSTN-ISDN) θα παρέχονται από 
τα Καλώδια Χαλκού. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας θα παρέχονται από το Οπτικό Δίκτυο. 

Στα πλαίσια του έργου, η ανάδοχος εταιρεία θα προβεί στην κατασκευή 3400μ 

μικροτάφρου και  (4) φρεάτια. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα αναρτηθούν κατά μήκος των οδών που θα 
πραγματοποιηθούν οι εκσκαφές προειδοποιητικές ταινίες προκειμένου να αποφευχθεί η 
στάθμευση των οχημάτων. 

Οι τάφροι δικτύου και οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. Η κατασκευή της μικροτάφρου  Μ/Τ, συνολικού μήκους  3400μ, το πλάτος 

εκσκαφής είναι 0,10μ και το βάθος είναι 0,45μ. Τα σκάμματα μετά την τοποθέτηση των 
οπτικών ινών αποκαθίστανται στην προτέρα κατάσταση. Στους Εθνικούς, δημοτικούς ή 
επαρχιακούς δρόμους προβλέπεται αποκατάσταση του οδοστρώματος σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-
04:2009 και ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-14-00:2009. 

Η μικροτάφρος θα κατασκευαστεί όπου προβλέπεται στο οδόστρωμα σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Η τομή του οδοστρώματος θα γίνει με τη χρήση ασφαλτοκόπτη και η 
τάφρος θα έχει πλάτος εκσκαφής 0,10 μ και βάθος 0,45μ. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν σε 
μπετό. Τέλος,  η τελική επιφάνεια αποκατάστασης του σκάμματος θα είναι σύμφωνα με την 
αρχική. 
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 Θα κατασκευαστούν (4) νέα φρεάτια τύπου ΦIV με μονό καπάκι. Οι εσωτερικές 

διαστάσεις του είναι 1,0(Μ)Χ0,60(Π)Χ0,80(Β). Τα τοιχεία του φρεατίου, καθώς και η βάση 
του θα έχει πάχος 20 εκ., και θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο 
περιμετρικά με δομικό πλέγμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΟΤΕ. Το κάλυμμα 
του φρεατίου θα είναι βαρέως τύπου, κλάσης D400, κατά ΕΝ124, κατάλληλα για χρήση σε 
κατάστρωμα εθνικών οδών ή αστικών δρόμων.  

Για όλες τις εργασίες θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εντός κατοικημένων περιοχών 
(ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003).  

Για την εκτέλεση των εργασιών και πέρα από τις οδηγίες της Ελέγχουσας υπηρεσίας ο 
ανάδοχος θα πρέπει να έλθει σε συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Φυσικού Αερίου κλπ. για τον ακριβή καθορισμό των θέσεων των 
εγκαταστάσεων τους και την αποφυγή ζημιών σ’ αυτές.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Εκσκαφή Μικροτάφρου, 
τοποθέτηση σωληνώσεων & 
σκυροδέτηση
Αποκατασταση επιφανείας

Εκσκαφή-Καλούπωμα (2)
Σκυροδέτηση
Εκσκαφή Μ/Σ, τοποθέτηση 
σωληνώσεων 
Επίχωση-Αποκατασταση 
επιφανείας

4. ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΚΟΙ 4250 (μ) Πέρασμα ΚΟΙ

5.
 Έλεγχος και 

Παράδοση Έργου

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μ/Σ 3 (μ)

 Μ/Τ επί 
οδοστρώματος

3490 (μ)

Α/Α

1.

2. ΦΡΕΑΤΙΑ 4 (τεμάχια)

Αναλυτική Περιγραφή 
Εργασιών

Διάρκεια σε ΗμέρεςΥπο κατασκευή 
Υποδομή

Ποσότητα
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
1. Κατά τη Διενέργεια Εκσκαφών 

 

 Να αναγνωρίζουμε τα κοινά εμπόδια του υπεδάφους καθώς και τους αγωγούς Ο.Κ.Ω. 

 Να δουλεύουμε μόνο με το χέρι και ΟΧΙ με μηχάνημα όταν αποκαλύπτουμε το πλέγμα σήμανσης του 

αγωγού. 

 Ο εργάτης που βρίσκεται εντός του χαντακιού και καθοδηγεί το σκαπτικό μηχάνημα να φέρει πάντα 

κράνος και παπούτσια ασφαλείας 

 Να μην πατάμε στις άκρες (παρυφές) του χαντακιού διότι υπάρχει ο κίνδυνος κατολισθήσεων και 

υποχώρησης του εδάφους. 

 Όταν φορτηγό όχημα στήνεται δίπλα απ το χαντάκι για φόρτωση προϊόντων εκσκαφής να απέχει 

απόσταση τουλάχιστον (1 m) απ την άκρη του χαντακιού ώστε να αποφευχθεί πιθανή κατολίσθηση. 
 

2. Προιόντα Εκσκαφής (Μπάζα) 
 

 Να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον (0,5m) απ την άκρη του χαντακιού ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος να πέσουν στο εσωτερικό του. 

 Να βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία και να μην είναι επικίνδυνα 

για τους πεζούς και τα οχήματα. 

 Όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται για επίχωση να μην μένουν παρατημένα αλλά να περισυλλέγονται 

την ίδια μέρα με το πέρας των εργασιών. 
 

 

3.  Σήμανση Εκτελούμενων ¨Εργων 
 

 Μη πλήρως αποκατεστημένες εκσκαφές πρέπει να είναι πάντα περιφραγμένες με ειδικό πλέγμα 

περίφραξης ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν ο κίνδυνος πτώσης και πρόσκρουσης οχημάτων 

και πεζών 

 Μη πλήρως αποκατεστημένα στενά χαντάκια θα πρέπει να επισημαίνονται καθ όλη τη διάρκεια με 

πορτοκαλί ευδιάκριτους κώνους ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόσφυσης και επαφής  με τα 

οχήματα και κυρίως τα δίκυκλα. 
 

 

 

 

 

 

 

 Να χρησιμοποιούνται σήματα που να τα επισημαίνουν 
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Ειδικότερα o παρακάτω συνδυασμός: 

 

Κόκκινο Σήμα που υποδηλώνει τον κίνδυνο και την απαγόρευση 

(τρίγωνο σήμα εκτελούμενων εκσκαφών, στρογγυλό σήμα ορίου ταχύτητας με κόκκινο περίγραμμα) 

 

Μπλε Σήμα που υποδηλώνει υποχρέωση 

(βελάκι υποχρεωτικής κατεύθυνσης σε μπλε φόντο) 

 

Ζέβρα άσπρης – κόκκινης διαγράμμισης που υποδηλώνει ύπαρξη εμποδίου 

(θα συνοδεύεται πάντα με βελάκι υποχρεωτικής κατεύθυνσης που θα δείχνει την πλευρά που 

πρέπει να  κινηθούμε για να το αποφύγουμε)  
 
Αναλάμποντας Κίτρινος Φανός που επισημαίνει το εμπόδιο άμεσα στο σκοτάδι και από μεγάλη 

απόσταση (δρόμοι με μεγάλη κυκλοφοριακή συχνότητα και ταχύτητες άνω των (50Km/h) 
            
 

4. Φορτοεκφορτώσεις – Μεταφορές 
 

 Κατά την ανύψωση μεγάλων αντικειμένων και την φόρτωση – εκφόρτωση τους σε φορτηγό θα 

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα περιορισμού πιθανού τραυματισμού από τον κίνδυνο πτώσης του 

αντικειμένου. 
 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται σωστό δέσιμο του αντικειμένου με ειδικούς ιμάντες αντοχής 

1,5 φορά το βάρος του φορτίου και αποκλεισμός ύπαρξης ατόμων σε ακτίνα <5m απ το σημείο 

ανύψωσης. 

  
 

 Κατά τη μεταφορά να γίνεται σωστή στήριξη με ιμάντες ή σχοινιά ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

σταθερότητα του αντικειμένου. 
 

 Όταν προεξέχει το φορτίο απ΄την καρότσα του οχήματος θα πρέπει στο τελείωμα του να δένεται 

πάντα κορδέλα με κόκκινη και άσπρη διαγράμμιση. 
 
 
 
 
 

5. Συντήρηση και Χρήση Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Μηχανημάτων 
 

 Να γίνεται η πρέπουσα και εντός χρονικών ορίων συντήρηση του εξοπλισμού ακολουθώντας τις 

οδηγίες του κατασκευαστή και πιστοποίηση του από ειδικό φορέα (TUV) όπου αυτό απαιτείται. 

(ανυψωτικά Κλαρκ , παπαγάλοι). 
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 Η χρήση να γίνεται μόνο από άτομα άνω των 18 ετών και τα οποία θε φέρουν την κατάλληλη άδεια 

χειριστού. 
 

 Όλος ο εξοπλισμός και τα μικρά εργαλεία θα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και να 

αντικαθίστανται όταν επέρχονται φθορές που εμποδίζουν την αποδοτικότητα τους ή θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία τους. 
 

  
6. Ατομικά Μέσα Προστασίας 

 

 Όλο το προσωπικό στο σύνολο του πρέπει να είναι εφοδιασμένο και να χρησιμοποιεί πάντα τα 

ακόλουθα : 

 

       Α)  Παπούτσια Ασφαλείας (πτώσεις αντικειμένων, χτυπήματα στα ακροδάχτυλα) 

 

       Β)  Προστατευτικά Κράνη (πτώσεις αντικειμένων, χτυπήματα κεφαλιού) 

 
      Γ)   Ανακλαστικά Γιλέκα (μας κάνουν αντιληπτούς απ το εξωτερικό περιβάλλον) 

 
      Δ) Μάσκα Ματιών (μας προστατεύει από εκτόξευση αντικειμένων και σπινθήρων σε εργασίες κοπής       

κατά την παραγωγή υπερβολικής σκόνης) 
 

      Ε) Γάντια Προστασίας από Ηλεκτρική Τάση (προστασία από πιθανό χτύπημα ηλεκτροφόρου 

καλωδίου κατά την τοποθέτηση ράβδων γέιωσης) 
 

 Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προμηθεύεται με τα προσωπικά του ΜΑΠ και να τα χρησιμοποιεί 

μόνο αυτός και κανένας άλλος. 
 

 
 
 

7. Περιορισμός Κινδύνου Πυρκαγιάς 

 

 Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εύφλεκτων υλικών. 

 

 Μη αποθήκευση τους σε κοινά μπιτόνια και ειδικότερα σε κοινά αλουμινένια δοχεία. 

 
 Όταν επιβάλλεται η μεταφορά και αποθήκευση τους αυτό να γίνεται σε ειδικά από σκληρό 

καουτσούκ μπιτόνια που κυκλοφορούν στο εμπόριο ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 
 Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών μακριά από εστίες θερμότητας και μηχανήματα 
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 Ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού αναγομωμένων πυροσβεστήρων σε κάθε όχημα και κάθε 

αποθηκευτικό χώρο. 

 
 

8. Εργασία τους Θερινούς Μήνες 
 

 Υποχρεωτικά καλυμμένα κεφάλια και σώμα όσων βρίσκονται στο πεδίο εργασιών 
 

 Υποχρεωτικά συχνά διαλλείματα τουλάχιστον κατά το 25% της διάρκειας εργασίας σε σκιερό μέρος 
 

 Λήψη πόσιμου νερού 10 – 15 °C 
 

 Υποχρεωτική διακοπή εργασιών όταν η θερμοκρασία υπο σκιά σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τους 

38°C 
 

 Περιορισμός όσο το δυνατόν σε βαριές εργασίες από 13:00 έως 16:00 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
1. Κατά τη Διενέργεια Εκσκαφών 

 
 Να αναγνωρίζουμε τα κοινά εμπόδια του υπεδάφους καθώς και τους αγωγούς Ο.Κ.Ω. 

 Να δουλεύουμε μόνο με το χέρι και ΟΧΙ με μηχάνημα όταν αποκαλύπτουμε το πλέγμα σήμανσης του 

αγωγού. 

 Ο εργάτης που βρίσκεται εντός του χαντακιού και καθοδηγεί το σκαπτικό μηχάνημα να φέρει πάντα 

κράνος και παπούτσια ασφαλείας 

 Να μην πατάμε στις άκρες (παρυφές) του χαντακιού διότι υπάρχει ο κίνδυνος κατολισθήσεων και 

υποχώρησης του εδάφους. 
 Όταν φορτηγό όχημα στήνεται δίπλα απ το χαντάκι για φόρτωση προϊόντων εκσκαφής να απέχει 

απόσταση τουλάχιστον (1 m) απ την άκρη του χαντακιού ώστε να αποφευχθεί πιθανή κατολίσθηση. 
 

2. Προιόντα Εκσκαφής (Μπάζα) 
 
 Να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον (0,5m) απ την άκρη του χαντακιού ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος να πέσουν στο εσωτερικό του. 
 Να βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία και να μην είναι επικίνδυνα 

για τους πεζούς και τα οχήματα. 
 Όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται για επίχωση να μην μένουν παρατημένα αλλά να περισυλλέγονται 

την ίδια μέρα με το πέρας των εργασιών. 
 

 
3.  Σήμανση Εκτελούμενων ¨Εργων 

 
 Μη πλήρως αποκατεστημένες εκσκαφές πρέπει να είναι πάντα περιφραγμένες με ειδικό πλέγμα 

περίφραξης ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν ο κίνδυνος πτώσης και πρόσκρουσης οχημάτων 

και πεζών 
 Μη πλήρως αποκατεστημένα στενά χαντάκια θα πρέπει να επισημαίνονται καθ όλη τη διάρκεια με 

πορτοκαλί ευδιάκριτους κώνους ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόσφυσης και επαφής  με τα 

οχήματα και κυρίως τα δίκυκλα. 
 

 

 

 

 
 

 
 Να χρησιμοποιούνται σήματα που να τα επισημαίνουν 
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Ειδικότερα o παρακάτω συνδυασμός: 

 

Κόκκινο Σήμα που υποδηλώνει τον κίνδυνο και την απαγόρευση 

(τρίγωνο σήμα εκτελούμενων εκσκαφών, στρογγυλό σήμα ορίου ταχύτητας με κόκκινο περίγραμμα) 

 

Μπλε Σήμα που υποδηλώνει υποχρέωση 
(βελάκι υποχρεωτικής κατεύθυνσης σε μπλε φόντο) 

 

Ζέβρα άσπρης – κόκκινης διαγράμμισης που υποδηλώνει ύπαρξη εμποδίου 

(θα συνοδεύεται πάντα με βελάκι υποχρεωτικής κατεύθυνσης που θα δείχνει την πλευρά που 

πρέπει να  κινηθούμε για να το αποφύγουμε)  
 
Αναλάμποντας Κίτρινος Φανός που επισημαίνει το εμπόδιο άμεσα στο σκοτάδι και από μεγάλη 

απόσταση (δρόμοι με μεγάλη κυκλοφοριακή συχνότητα και ταχύτητες άνω των (50Km/h) 
            
 

4. Φορτοεκφορτώσεις – Μεταφορές 
 

 Κατά την ανύψωση μεγάλων αντικειμένων και την φόρτωση – εκφόρτωση τους σε φορτηγό θα 

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα περιορισμού πιθανού τραυματισμού από τον κίνδυνο πτώσης του 
αντικειμένου. 
 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται σωστό δέσιμο του αντικειμένου με ειδικούς ιμάντες αντοχής 

1,5 φορά το βάρος του φορτίου και αποκλεισμός ύπαρξης ατόμων σε ακτίνα <5m απ το σημείο 

ανύψωσης. 

  
 

 Κατά τη μεταφορά να γίνεται σωστή στήριξη με ιμάντες ή σχοινιά ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
σταθερότητα του αντικειμένου. 

 

 Όταν προεξέχει το φορτίο απ΄την καρότσα του οχήματος θα πρέπει στο τελείωμα του να δένεται 

πάντα κορδέλα με κόκκινη και άσπρη διαγράμμιση. 
 
 
 
 
 

5. Συντήρηση και Χρήση Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Μηχανημάτων 
 

 Να γίνεται η πρέπουσα και εντός χρονικών ορίων συντήρηση του εξοπλισμού ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και πιστοποίηση του από ειδικό φορέα (TUV) όπου αυτό απαιτείται. 

(ανυψωτικά Κλαρκ , παπαγάλοι). 
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 Η χρήση να γίνεται μόνο από άτομα άνω των 18 ετών και τα οποία θε φέρουν την κατάλληλη άδεια 

χειριστού. 
 

 Όλος ο εξοπλισμός και τα μικρά εργαλεία θα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και να 
αντικαθίστανται όταν επέρχονται φθορές που εμποδίζουν την αποδοτικότητα τους ή θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία τους. 
 

  
6. Ατομικά Μέσα Προστασίας 

 
 Όλο το προσωπικό στο σύνολο του πρέπει να είναι εφοδιασμένο και να χρησιμοποιεί πάντα τα 

ακόλουθα : 

 

       Α)  Παπούτσια Ασφαλείας (πτώσεις αντικειμένων, χτυπήματα στα ακροδάχτυλα) 

 

       Β)  Προστατευτικά Κράνη (πτώσεις αντικειμένων, χτυπήματα κεφαλιού) 
 

      Γ)   Ανακλαστικά Γιλέκα (μας κάνουν αντιληπτούς απ το εξωτερικό περιβάλλον) 
 

      Δ) Μάσκα Ματιών (μας προστατεύει από εκτόξευση αντικειμένων και σπινθήρων σε εργασίες κοπής       

κατά την παραγωγή υπερβολικής σκόνης) 
 

      Ε) Γάντια Προστασίας από Ηλεκτρική Τάση (προστασία από πιθανό χτύπημα ηλεκτροφόρου 

καλωδίου κατά την τοποθέτηση ράβδων γέιωσης) 
 

 Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προμηθεύεται με τα προσωπικά του ΜΑΠ και να τα χρησιμοποιεί 

μόνο αυτός και κανένας άλλος. 
 

 
 
 

7. Περιορισμός Κινδύνου Πυρκαγιάς 

 
 Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εύφλεκτων υλικών. 

 

 Μη αποθήκευση τους σε κοινά μπιτόνια και ειδικότερα σε κοινά αλουμινένια δοχεία. 

 
 Όταν επιβάλλεται η μεταφορά και αποθήκευση τους αυτό να γίνεται σε ειδικά από σκληρό 

καουτσούκ μπιτόνια που κυκλοφορούν στο εμπόριο ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 

 Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών μακριά από εστίες θερμότητας και μηχανήματα 
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 Ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού αναγομωμένων πυροσβεστήρων σε κάθε όχημα και κάθε 

αποθηκευτικό χώρο. 

 
 

8. Εργασία τους Θερινούς Μήνες 
 

 Υποχρεωτικά καλυμμένα κεφάλια και σώμα όσων βρίσκονται στο πεδίο εργασιών 
 

 Υποχρεωτικά συχνά διαλλείματα τουλάχιστον κατά το 25% της διάρκειας εργασίας σε σκιερό μέρος 
 

 Λήψη πόσιμου νερού 10 – 15 °C 
 

 Υποχρεωτική διακοπή εργασιών όταν η θερμοκρασία υπο σκιά σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τους 

38°C 
 

 Περιορισμός όσο το δυνατόν σε βαριές εργασίες από 13:00 έως 16:00 
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2Φ40)

2Φ40

Δ/ση 2Ω/ 10μ

Μ/Σ ( 0+0+2 Φ40) /(E)/8x45

Μ/Σ ( 0+0+2 Φ40)

Μ/Σ ( 0+0+μ1dE-B4 )/(Ε)/6 x24

Μ/Σ ( 0+0+μ1dE-B4 )/(Ε)/6 x24

Μ/Σ ( 0+0+ μ1dE-B4 )/(Ε)/6 x24

Μ/Σ ( 0+0+2Φ40)

Μ/Σ ( 0+0+2 Φ40)

ΦIV

ΦIV

Μ/Τ 2+0+1μdΕ-Β7/(Ε)/Π(3xIB μονό) /140 μ

Μ/Τ 2+0+1μdΕ-Β7/(Ε)/Π(3xIB μονό) /1890μ

ΦIV

ΦIV

Μ/Τ 2+0+1μdΕ-Β7/(Ε)/Π(3xIB μονό) /1460μ

2Φ40

2Φ40

Μ/Σ 2 +0/(Ε)//3μ

2Φ40
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0.10

Αποκατάσταση

διαμορφωμένης επιφάνειας

Πλαστικό πλέγμα σήμανσης

Σκυρόδεμα αυτοσυμπυκνούμενο

τύπου TRANCHEES ή REMBLAIS

με ή χωρίς χρωστική ουσία

Μ/Τ 2μDB24+1mdE-B4/(Ε)/Π

Πλαστικά πλαίσια στήριξης

συστημαρισμένα

Σύστημα Πολυσωληνίου mdE-B4

Σύστημα Πολυσωληνίου DB24

ΔΙΑΤΟΜΗ Μ/Τ 10x50cm

0.10

Αποκατάσταση

διαμορφωμένης επιφάνειας

Πλαστικό πλέγμα σήμανσης

Σκυρόδεμα αυτοσυμπυκνούμενο

τύπου TRANCHEES ή REMBLAIS

με ή χωρίς χρωστική ουσία

Μ/Τ 2μDB24+1mdE-B7/(Ε)/Π

Πλαστικά πλαίσια στήριξης

συστημαρισμένα

Σύστημα Πολυσωληνίου mdE-B7

Σύστημα Πολυσωληνίου DB24

ΔΙΑΤΟΜΗ Μ/Τ 10x50cm

0.10

Αποκατάσταση

διαμορφωμένης επιφάνειας

Πλαστικό πλέγμα σήμανσης

Σκυρόδεμα αυτοσυμπυκνούμενο

τύπου TRANCHEES ή REMBLAIS

με ή χωρίς χρωστική ουσία

Μ/Τ 1+0+1mdE-B7/(Ε)/Π

Πλαστικά πλαίσια στήριξης

συστημαρισμένα

Σύστημα Πολυσωληνίου mdE-B7

Πλαστικός σωλήνας Φ50mm HDPE 8atm

ΔΙΑΤΟΜΗ Μ/Τ 10x45cm

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ Μ/Τ 10Χ50
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Κωδικός: IyOpxcD7gltu0lxO_Gycow

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 1

Υπεύθυνη Δήλωση
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Προς(1): ΟΤΕ Α.Ε.

Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο: ΠΑΠΠΑΣ

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία γέννησης: 26/04/1964

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας: ΑΗ036734 Τηλ: +306944586280

Τόπος
Κατοικίας: ΧΑΙΔΑΡΙ Οδός: ΟΥΛΟΦ

ΠΑΛΜΕ Αριθ: 52 ΤΚ: 12462

ΑΦΜ: 037483688 Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ERICSSON ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» δηλώνω ότι:
Είμαι ανάδοχος του έργου με τίτλο «Τεχνικές Ερασίες Κατασκευής & Συντήρησης Υποδομών για τη
Γεωγραφική Ενότητα Γ» και ορίζω επιβλέποντα μηχανικό και συντονιστή εργασιών τον κ. Αφιώνη Γιώργο
και τεχνικό ασφαλείας τον κ. Παραδείση Αλέξανδρο.
Τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας είναι: ERICSSON ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 40,2ΧΛΜ ΑΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑ, τκ 19002,ΤΗΛ.210-6695100,ΑΦΜ
997389882, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

11/12/2020
Ο - Η Δηλ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Κωδικός: sTuGydf2VEoZ2zSbKRjSGg

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 1

Υπεύθυνη Δήλωση
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Προς(1): ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΧΗ

Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επώνυμο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα: KIMΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας: ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 18/11/1963

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ ΥΜΗΤΤΟΣ ΔΑΦΝΗ

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας: ΑΚ 104563 Τηλ: +306932239550

Τόπος
Κατοικίας:

ΑΘΗΝΑ ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΑΦΝΗ Οδός: ΜΑΚΡΗΣ Αριθ: 20 ΤΚ: 17237

ΑΦΜ: 035758423 Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail): kimonal1@otenet.gr

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) Θα αναλάβουμε βάση σύμβασης ανάθεσης τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας των εκτελούμενων
εργασιών του έργου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠ ΔΙΚΤΥΟΥ για τις
περιοχές της Νότιο Ανατολικής Πελοποννήσου (ΤΤΛΠ Κορινθίας , Αρκαδίας Αργολίδας Μεσσηνίας
Λακωνίας) εκ μέρους του αναδόχου
Β) Κατά την εκτέλεση των εργασιών τομής του οδοστρώματος θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες οδικής
σήμανσης και οι όροι ασφάλειας πεζών
Γ) Θα επαναφέρει η ανάδοχος εταιρεία το οδόστρωμα στην αρχική του κατάσταση σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
Δ) Δεσμευόμαστε να καθοδηγούμε ώστε να εξασφαλίσει η ανάδοχος εταιρεία
Ι) την ασφαλή διέλευση των πεζών (‘Άρθρο 48 Ν 26669/ΚΟΚ) ιι) την ασφαλή διέλευση οχημάτων ιιι) την
αποφυγή ζημιών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας ιv) την κατάλληλα οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9
του Ν 2696/99- ΚΟΚ
Ε) Δεσμευόμαστε ώστε να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας εργοταξιακής σήμανσης
και περί μέτρων υγιεινής στα πλαίσια καθηκόντων Τ/Α καθοδηγώντας την ανάδοχο εταιρεία για τοι
διάστημα των καθηκόντων μας .

21/12/2020

Ο - Η Δηλ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
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Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.                                                              

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν/Α ΠΕΛ/ΣΟΥ                                                          

Τ.Τ.Λ.Π. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                        
 

 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Με το παρόν έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΚ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Αρση PN270-01&BR7-BR-5a)» 

συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα προώθησης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην κοινωνία. 

Με την παρούσα Μελέτη γίνεται αναβάθμιση του Δικτύου σε επιλεγμένους ΚΚ του Α. Κ. 
Αργολίδα, που η καλωδιακή απόσταση του Κυρίου Δικτύου από το ΑΚ είναι μεγαλύτερη των 
500 μέτρων. Για την επίτευξη των παραπάνω η μελέτη προβλέπει: 
__Την Αντικατάσταση-τροποποίηση των επιλεγμένων υπαιθρίων κατανεμητών με νέες 
μονάδες οπτικού δικτύου τύπου Γ2 & Γ3. 
__Σύνδεση των νέων Μονάδων Οπτικού Δικτύου με το Αστικό Κέντρο μέσω Οπτικών 
Καλωδίων (με δενδροειδή τοπολογία Δικτύου) με παράλληλη λειτουργία των υφισταμένων 
Καλωδίων Κυρίου Δικτύου. 
__Το υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής των Υπαιθρίων Κατανεμητών θα υποστηρίζεται από τις 
νέες Μονάδες Οπτικού Δικτύου. 
__Σε κάθε νέα Καμπίνα θα τερματίζουν τέσσερεις Οπτικές Ινες. 

Για την υλοποίηση της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν υλικά νέας τεχνολογίας 
(πολυσωλήνια και μικροκαλώδια). 

Στη διαδρομή του Οπτικού Καλωδίου κατασκευάζεται Μικροτάφρος με δυνατότητες 
ικανοποίησης μελλοντικών Τηλεπικοινωνιακών  αναγκών. Αξιοποιήθηκαν οι Υφιστάμενες 
Σωληνώσεις που έγιναν στο παρελθόν προς αποφυγή νέων εκσκαφών. 

Μετά την υλοποίηση της Μελέτης οι υπηρεσίες φωνής (PSTN-ISDN) θα παρέχονται από 
τα Καλώδια Χαλκού. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας θα παρέχονται από το Οπτικό Δίκτυο. 

Στα πλαίσια του έργου, η ανάδοχος εταιρεία θα προβεί στην κατασκευή 3400μ 

μικροτάφρου και  (4) φρεάτια. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα αναρτηθούν κατά μήκος των οδών που θα 
πραγματοποιηθούν οι εκσκαφές προειδοποιητικές ταινίες προκειμένου να αποφευχθεί η 
στάθμευση των οχημάτων. 

Οι τάφροι δικτύου και οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. Η κατασκευή της μικροτάφρου  Μ/Τ, συνολικού μήκους  3400μ, το πλάτος 

εκσκαφής είναι 0,10μ και το βάθος είναι 0,45μ. Τα σκάμματα μετά την τοποθέτηση των 
οπτικών ινών αποκαθίστανται στην προτέρα κατάσταση. Στους Εθνικούς, δημοτικούς ή 
επαρχιακούς δρόμους προβλέπεται αποκατάσταση του οδοστρώματος σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-
04:2009 και ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-14-00:2009. 

Η μικροτάφρος θα κατασκευαστεί όπου προβλέπεται στο οδόστρωμα σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Η τομή του οδοστρώματος θα γίνει με τη χρήση ασφαλτοκόπτη και η 
τάφρος θα έχει πλάτος εκσκαφής 0,10 μ και βάθος 0,45μ. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν σε 
μπετό. Τέλος,  η τελική επιφάνεια αποκατάστασης του σκάμματος θα είναι σύμφωνα με την 
αρχική. 
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 Θα κατασκευαστούν (4) νέα φρεάτια τύπου ΦIV με μονό καπάκι. Οι εσωτερικές 

διαστάσεις του είναι 1,0(Μ)Χ0,60(Π)Χ0,80(Β). Τα τοιχεία του φρεατίου, καθώς και η βάση 
του θα έχει πάχος 20 εκ., και θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο 
περιμετρικά με δομικό πλέγμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΟΤΕ. Το κάλυμμα 
του φρεατίου θα είναι βαρέως τύπου, κλάσης D400, κατά ΕΝ124, κατάλληλα για χρήση σε 
κατάστρωμα εθνικών οδών ή αστικών δρόμων.  

Για όλες τις εργασίες θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εντός κατοικημένων περιοχών 
(ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003).  

Για την εκτέλεση των εργασιών και πέρα από τις οδηγίες της Ελέγχουσας υπηρεσίας ο 
ανάδοχος θα πρέπει να έλθει σε συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Φυσικού Αερίου κλπ. για τον ακριβή καθορισμό των θέσεων των 
εγκαταστάσεων τους και την αποφυγή ζημιών σ’ αυτές.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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2Φ40)

2Φ40

Δ/ση 2Ω/ 10μ

Μ/Σ ( 0+0+2 Φ40) /(E)/8x45

Μ/Σ ( 0+0+2 Φ40)

Μ/Σ ( 0+0+μ1dE-B4 )/(Ε)/6 x24

Μ/Σ ( 0+0+μ1dE-B4 )/(Ε)/6 x24

Μ/Σ ( 0+0+ μ1dE-B4 )/(Ε)/6 x24

Μ/Σ ( 0+0+2Φ40)

Μ/Σ ( 0+0+2 Φ40)

ΦIV

ΦIV

Μ/Τ 2+0+1μdΕ-Β7/(Ε)/Π(3xIB μονό) /140 μ

Μ/Τ 2+0+1μdΕ-Β7/(Ε)/Π(3xIB μονό) /1890μ

ΦIV

ΦIV

Μ/Τ 2+0+1μdΕ-Β7/(Ε)/Π(3xIB μονό) /1460μ

2Φ40

2Φ40

Μ/Σ 2 +0/(Ε)//3μ

2Φ40
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Κωδικός: IyOpxcD7gltu0lxO_Gycow

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 1

Υπεύθυνη Δήλωση
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Προς(1): ΟΤΕ Α.Ε.

Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο: ΠΑΠΠΑΣ

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία γέννησης: 26/04/1964

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας: ΑΗ036734 Τηλ: +306944586280

Τόπος
Κατοικίας: ΧΑΙΔΑΡΙ Οδός: ΟΥΛΟΦ

ΠΑΛΜΕ Αριθ: 52 ΤΚ: 12462

ΑΦΜ: 037483688 Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ERICSSON ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» δηλώνω ότι:
Είμαι ανάδοχος του έργου με τίτλο «Τεχνικές Ερασίες Κατασκευής & Συντήρησης Υποδομών για τη
Γεωγραφική Ενότητα Γ» και ορίζω επιβλέποντα μηχανικό και συντονιστή εργασιών τον κ. Αφιώνη Γιώργο
και τεχνικό ασφαλείας τον κ. Παραδείση Αλέξανδρο.
Τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας είναι: ERICSSON ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 40,2ΧΛΜ ΑΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑ, τκ 19002,ΤΗΛ.210-6695100,ΑΦΜ
997389882, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

11/12/2020
Ο - Η Δηλ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Κωδικός: sTuGydf2VEoZ2zSbKRjSGg

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 1

Υπεύθυνη Δήλωση
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Προς(1): ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΧΗ

Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επώνυμο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα: KIMΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας: ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 18/11/1963

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ ΥΜΗΤΤΟΣ ΔΑΦΝΗ

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας: ΑΚ 104563 Τηλ: +306932239550

Τόπος
Κατοικίας:

ΑΘΗΝΑ ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΑΦΝΗ Οδός: ΜΑΚΡΗΣ Αριθ: 20 ΤΚ: 17237

ΑΦΜ: 035758423 Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail): kimonal1@otenet.gr

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) Θα αναλάβουμε βάση σύμβασης ανάθεσης τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας των εκτελούμενων
εργασιών του έργου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠ ΔΙΚΤΥΟΥ για τις
περιοχές της Νότιο Ανατολικής Πελοποννήσου (ΤΤΛΠ Κορινθίας , Αρκαδίας Αργολίδας Μεσσηνίας
Λακωνίας) εκ μέρους του αναδόχου
Β) Κατά την εκτέλεση των εργασιών τομής του οδοστρώματος θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες οδικής
σήμανσης και οι όροι ασφάλειας πεζών
Γ) Θα επαναφέρει η ανάδοχος εταιρεία το οδόστρωμα στην αρχική του κατάσταση σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
Δ) Δεσμευόμαστε να καθοδηγούμε ώστε να εξασφαλίσει η ανάδοχος εταιρεία
Ι) την ασφαλή διέλευση των πεζών (‘Άρθρο 48 Ν 26669/ΚΟΚ) ιι) την ασφαλή διέλευση οχημάτων ιιι) την
αποφυγή ζημιών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας ιv) την κατάλληλα οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9
του Ν 2696/99- ΚΟΚ
Ε) Δεσμευόμαστε ώστε να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας εργοταξιακής σήμανσης
και περί μέτρων υγιεινής στα πλαίσια καθηκόντων Τ/Α καθοδηγώντας την ανάδοχο εταιρεία για τοι
διάστημα των καθηκόντων μας .

21/12/2020

Ο - Η Δηλ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
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