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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 

ΤΚ: 13673, ΑΧΑΡΝΕΣ 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_________________ 

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ___________________________ 

     ΧΡΕΩΣΗ_____________________________ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Στοιχεία Παρόχου  
Τίτλος: HELLENIC OPENFIBER M.A.E. 
Διεύθυνση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 10442 
Α.Φ.Μ.: 996690230 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΙΑ 
Τηλέφωνο: 2111903865  
Φαξ: 2114128929 
Εmail: k.papatheodorou@hellenicopenfiber.gr. 
 
 

 

Στοιχεία Εργολάβου:  
Επωνυμία: ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ ΑΕ 
Διεύθυνση: Αιγίδων 13 & Σενέκα, Κηφισιά 14564 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Χαριτάκης 
Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου: Γιώργος Χαριτάκης 
Τηλέφωνο: 6985052096 
Φαξ: +30 2410660151 
Εmail: george.charitakis@ergatikat.gr 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αρίθμ. 4002/29-7-2022 ΦΕΚ, περί προσδιορισμού των «έργων χαμηλής 
όχλησης», τα οποία αφορούν εγκατάσταση ή και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και του 
καθορισμού απλοποιημένων διαδικασιών για την υλοποίησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας 
προγραμματίζει εργασίες εκσκαφής δικτύου οπτικής ίνας όπως περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα στοιχεία: 

http://www.hellenicopenfiber.gr/
mailto:k.papatheodorou@hellenicopenfiber.gr
mailto:george.charitakis@ergatikat.gr
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1. Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων πλάτους 0,05μ. και βάθους 0,30μ. ως εξής : 
 

• Διαμήκης τομή επί οδοστρώματος επί της οδού Δυοβουνιώτη, από το ύψος της οδού Δυοβουνιώτη 36, 
έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, συνολικού μήκους 294m. 

•  
2. Εγκατάσταση Φρεατίων, διαστάσεων 90x70x80 εκ . ως εξής: 

 
• Επί του οδοστρώματος επί της οδού Δυοβουνιώτη, έμπροσθεν αριθμού 36 (ΝΕΟ ΦΡΕΑΤΙΟ).  
• Επί του οδοστρώματος επί της συμβολής των οδών Δυοβουνιώτη και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου (ΝΕΟ 

ΦΡΕΑΤΙΟ). 
 
 
 
Σύνολο Εκσκαφής: 294m 

Σύνολο φρεατίων: 2 τεμ. 

 

Είμαστε στη  διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

  

 

Για τον αιτούντα πάροχο 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Φάκελος δικαιολογητικών / στοιχείων 
 

http://www.hellenicopenfiber.gr/


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ HOF ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ     
Η εταιρεία  ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε, έχει αναλάβει για λογαριασμό της “ HELLENIC OPENFIBER”, την 

κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.  ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ». Στα πλαίσια του Έργου, η ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε θα προβεί στην εκσκαφή, κατασκευή και 

αποκατάσταση σκαμμάτων,  φρεατίων και καμπινών για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, όπως 

φαίνεται στο συνημμένο χάρτη.   

Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευαστούν: 
 

• Εκσκαφή τάφρου συνολικού μήκους 294μ, επί οδοστρώματος και πεζοδρομίου , πλάτους 0,05μ. 

& βάθους 0,30μ 

Για τις ανάγκες του έργου θα εγκατασταθούν:   
 

• Δύο (2) φρεάτια διαστάσεων 0,80x0,80x0,80(h) 
 
Συνολικά θα εγκατασταθούν δύο (2) φρεάτια 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΤΑΦΡΟΣ  
Η διάνοιξη της τάφρου θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του micro-trenching (μικροχάνδακες). Θα 

κατασκευαστούν με τη χρήση συνδυασμού μικρού φορτωτή (bobcat) και ειδικού τροχού χανδάκων, ειδικά 

προσαρτημένου στον φορτωτή. Τα μηχανήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί, για να ελαχιστοποιούν την φθορά 

και την όχληση. Ο τροχός εκσκαφής, φέρει τα κατάλληλα πλευρικά καλύμματα για μείωση του θορύβου 

και περιορισμό των προϊόντων εκσκαφής από το σημείο εργασίας και μόνο. Ο τροχός ελέγχεται από το 

χειριστή του φορτωτή, ο οποίος μπορεί και καθορίζει το βάθος του χάνδακα.  

Το συνολικό μήκος κατασκευής της τάφρου θα είναι 294μ και θα πραγματοποιηθεί επί οδοστρώματος ή 

πεζοδρομίου με διαστάσεις 0,05μx0,30μ 

Το μεσημέρι θα σταματά η εκσκαφή και το συνεργείο θα εγκαθιστά τους σωλήνες που προβλέπονται εντός 

του χάνδακα. Στη συνέχεια ο χάνδακας θα πληρώνεται με σκυρόδεμα και στο άνω μέρος θα τοποθετείται 

ειδική ταινία σήμανσης. Μετά από τουλάχιστον μία ημέρα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, 

θα γίνεται αποκατάσταση του χάνδακα με άσφαλτο. 

Η ασφαλτική αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί στο πλάτος της τομής, τηρουμένων 

των απαιτήσεων των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04:2009 & ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009).  

Τυπική Διατομή Μ/Τ διαστάσεων 0,05μx0,30μ:  

 



 

ΦΡΕΑΤΙΑ 
Θα κατασκευαστούν δύο (2) τμχ. φρεάτια με διαστάσεις 0,80x0,80x0,80(h) κατά μήκος του δικτύου, όπως 

αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο όδευσης. Τα ακριβή σημεία κατασκευής των φρεατίων έχουν 

επιλεγεί  σε θέση όπου θα είναι εύκολη και ασφαλής η εργασία σε αυτά καθώς και θέση όπου μπορεί να 

γίνει μελλοντική επέκταση του δικτύου. Τα τοιχία των φρεατίων καθώς και η βάση, θα έχουν πάχος 15 

εκατοστά, ενώ για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο περιμετρικά με 

δομικό πλέγμα 2#Τ131. Το κάλυμμα των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου, κλάσης D400 κατά ΕΝ124, 

ικανά να αντέξουν σε βάρη 40 τόνων και κατάλληλα για χρήση σε κατάστρωμα εθνικών οδών ή αστικών 

δρόμων που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήματα. 

 

Γ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική 

προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 

(ΔΜΕΟ/ο/613/16-02-2011 – ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011). 

Επισημαίνεται   ότι,  κατά  την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  θα  γίνεται  άμεση   φορτοεκφόρτωση   

- μεταφορά  και  απόρριψη    των  προϊόντων  αποσύνθεσης  και  εκσκαφής   σε νόμιμα αδειοδοτημένο 

χώρο.  



Για την εκτέλεση  των εργασιών και πέρα από τις οδηγίες της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας , θα ληφθούν 

υπόψη και οι απαιτήσεις των αρμοδίων φορέων που θα αναφέρονται στις άδειες τομών, που θα 

χορηγηθούν. 

16/12/2022 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 





 

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464  Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr 

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02 Αριθμός Έκδοζης : 7 Ημερομηνία Έκδοζης : 24.03.2021 Σελίδα : 1 

 

 

 
Δ/ΝΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Τ.Μ.. 
ΣΜΗΜΑ: ΑΕ Α’ 

                    Ακινα,05/12/2022 
                   Αρικ. Πρωτ.: 2846003 

Πλθροφορίεσ: ΒΑΚΙΡΣΖΗ ΔΑΦΝΗ 
Σθλζφωνο: 2103382236 
E-mail: vakirtzi@acci.gr  

 

 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Καταχϊριςθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο  (Γ.Ε.ΜΗ.) και δθμοςίευςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., ςτοιχείων τθσ 
ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία   HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό 
τίτλο HELLENIC OPENFIBER M.A.E.. 
 
Σθν 05/12/2022 καταχωρίςκθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αρικμό Καταχϊριςθσ 3349128 το από 
29/11/2022 Πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ με τθν επωνυμία HELLENIC OPENFIBER 
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο HELLENIC OPENFIBER M.A.E. και αρικμό ΓΕΜΗ 161388101000, 
ςφμφωνα με το οποίο: 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει:  
(i) τθν ανάκλθςθ του ςυνόλου των εξουςιϊν εκπροςϊπθςθσ που ζχουν δοκεί από το απερχόμενο Διοικθτικό υμβοφλιο ζωσ 
τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ απόφαςθσ κακϊσ και κάκε εξουςιοδότθςθ σ ι/και πλθρεξουςίου που δόκθκαν δυνάμει τθσ 
προθγοφμενθσ εκπροςϊπθςθσ, με ιςχφ τθσ ανάκλθςθσ αυτισ από τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ και 
(ii) τθν εκ νζου παροχι εξουςιϊν και δικαιωμάτων εκπροςϊπθςθσ τθσ Εταιρείασ ωσ εξισ, υπό τθν επιφφλαξθ των 
οριηόμενων ςτο νόμο και ςτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ:  
 
1. Γενικι εκπροςώπθςθ τθσ Εταιρείασ - Εξουςίεσ και Αρμοδιότθτεσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου 
Παρζχεται γενικι εξουςία εκπροςϊπθςθσ ςτον Διευκφνοντα φμβουλο Παναγιϊτθ Γεωργιόπουλο, ο οποίοσ κα εκπροςωπεί 
τθν Εταιρεία ατομικά και απεριόριςτα με μόνθ τθν υπογραφι του κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία ςε κάκε είδουσ 
ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και ςε κάκε είδουσ ςφμβαςθ με οποιονδιποτε τρίτο ςτο πλαίςιο του εταιρικοφ ςκοποφ, 
ανεξαρτιτωσ ποςοφ κακϊσ και να ζχει τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ να υπογράφει οποιοδιποτε ζγγραφο για τθν ςφναψθ ι 
τθν εκτζλεςθ ι τθν καταγγελία οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ ι ςυναλλαγισ.  
Περαιτζρω, ο Διευκφνων φμβουλοσ Παναγιϊτθσ Γεωργιόπουλοσ κα εκπροςωπεί εξωδίκωσ και δικαςτικϊσ τθν Εταιρεία, 
ζναντι όλων των Δθμοςίων, Διοικθτικϊν, Φορολογικϊν, Δθμόςιων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σελωνειακϊν, Αςφαλιςτικϊν, 
Αςτυνομικϊν, Δικαςτικϊν ι άλλων Αρχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των Δθμοςίων Εταιρειϊν Κοινισ Ωφελείασ, Οργανιςμϊν, 
Σραπεηϊν κακϊσ και ςε κάκε τρίτο πρόςωπο κλπ και δφναται να υπογράφει οποιοδιποτε ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο ςτο 
πλαίςιο του ωσ άνω ςκοποφ.  
Επίςθσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ κα δφναται να ανακζτει περαιτζρω εγγράφωσ ςε οποιοδιποτε υπάλλθλο τθσ Εταιρείασ 
ι/και τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι δικθγόρο, μζροσ ι το ςφνολο των εξουςιϊν που του χορθγοφνται δυνάμει τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ταυτόχρονα τθν ζκταςθ τθσ ανάκεςθσ, κακϊσ και να παρίςταται ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου και να παρζχει ςχετικι ςυμβολαιογραφικι ι μθ πλθρεξουςιότθτα όπου και όποτε ικελε απαιτθκεί και 
δθ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά για τον διοριςμό δικθγόρων, οι οποίοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διορίηουν περαιτζρω 
και άλλουσ πλθρεξουςίουσ, ι/και για τον διοριςμό τρίτων φυςικϊν προςϊπων ι/και ωσ αντικλιτων τθσ Εταιρείασ και 
γενικά για τθν άςκθςθ όλων των δικαιωμάτων που παρζχει ο Νόμοσ αναφορικά με δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ υποκζςεισ. 
 
2.  Ειδικι εκπροςώπθςθ τθσ Εταιρείασ 
τα ακόλουκα πρόςωπα διορίηονται ωσ ειδικοί νόμιμοι εκπρόςωποι τθσ Εταιρείασ για τουσ ακόλουκουσ ειδικοφσ τομείσ 
ευκφνθσ: 
 
 

mailto:vakirtzi@acci.gr
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Α. ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ  - E-BANKING-ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ 
Όςον αφορά τισ μεταφορζσ χρθμάτων μζςω τραπεηϊν, θ εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ ορίηεται ωσ εξισ: 
- Για τθν εκτζλεςθ τραπεηικϊν εμβαςμάτων υπζρ τρίτων και εν γζνει πλθρωμϊν μζςω των Σραπεηϊν θλεκτρονικϊσ (e-
banking) ι με οποιαδιποτε άλλον τρόπο, θ Εταιρεία κα εκπροςωπείται και κα αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ και κα αποκτά 
δικαιϊματα ενϊπιον των Σραπεηϊν και των Χρθματοοικονομικϊν Ιδρυμάτων: 
(α) για εμβάςματα/ πλθρωμζσ  ζωσ του ποςοφ των εκατό χιλιάδων Ευρϊ (€100.000) με από κοινοφ τισ υπογραφζσ δφο εκ 
των : Γεωργίου Λάμπρου του Ανδρζα και τθσ Βαςιλικισ, γεννθκείσ τθν 29/02/1988  ςτθν Ακινα, κάτοικοσ Ακθνϊν, 
Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. Χ 501848 Α.Δ.Σ. του ΑΣ ΚΗΦΙΙΑ, Α.Φ.Μ. 106421460 Δ.Ο.Τ. Κθφιςιάσ, 
Γεϊργιου Σςινίδθ του Ιωάννθ και τθσ Μαρίασ, γεννθκείσ τθν 14.2.1962 ςτθ Νίκαια Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ 
Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΖ 007713 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Πειραιϊσ, Α.Φ.Μ. 033124283, Δ.Ο.Τ. Γϋ Πειραιϊσ, Ακανάςιου 
Σςαλπαροφ του Κωνςταντίνου και τθσ Αναςταςίασ, γεννθκείσ τθν 01.12.1963 ςτθν Ακινα Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, 
Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΑ 000196 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Κερατςινίου, Α.Φ.Μ. 051133030, Δ.Ο.Τ. Εϋ 
Πειραιϊσ.  
(β) για εμβάςματα/ πλθρωμζσ άνω των εκατό χιλιάδων ευρϊ (€100.000) με τθν από κοινοφ υπογραφι του Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου Παναγιϊτθ Γεωργιόπουλο, και του κ. Γεϊργιου Λάμπρου, και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ενόσ εξ αυτϊν με τθν 
από κοινοφ υπογραφι του ετζρου εξ αυτϊν και του Γεϊργιου Σςινίδθ. 
 
Σζλοσ, με τθν επιφφλαξθ των εξουςιϊν  που ορίηονται αμζςωσ ανωτζρω  υπό το παρόν Κεφάλαιο (Α) και χωρίσ να κίγονται 
αυτζσ, ο Γεϊργιοσ Λάμπρου δφναται να προβεί ςε κάκε απαιτοφμενθ πράξθ κακϊσ και να  υπογράφει κάκε αναγκαίο 
ζγγραφο/αίτθςθ Ηλεκτρονικισ Σραπεηικισ, ενδεικτικά αναφορικά με αιτιςεισ πρόςβαςθσ ςτθν Ηλεκτρονικι Σραπεηικι (e-
Banking), με τθν αποδοχι ειδικϊν όρων ςυνεργαςίασ, για τον οριςμό Χρθςτϊν με δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν Ηλεκτρονικι 
Σραπεηικι (e-banking) τθσ Εταιρείασ, με αιτιςεισ για τθν ανάκλθςθ Χρθςτϊν με δικαιϊματα πρόςβαςθσ, για τθ παραλαβι 
απόρρθτων κωδικϊν πρόςβαςθσ, ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ αυτϊν, για τθν αποδοχι θλεκτρονικά Γενικοφσ 
Όρουσ υναλλαγϊν των Σραπεηϊν («ΓΟ»), για τον ζλεγχο κινιςεων και υπολοίπων λογαριαςμϊν και γενικά  να πράττει 
κάκε τι που ςχετίηεται με τον τρόπο διενζργειασ των ςυναλλαγϊν μζςω θλεκτρονικισ Σραπεηικισ, κακϊσ και να παρζχει 
ειδικι εξουςιοδότθςθ ςε εργαηομζνουσ τισ Εταιρείασ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ e-banking. 
- Ειδικότερα για τθν εντολι μεταφοράσ κεφαλαίων οποιουδιποτε φψουσ και / ι τθν ζκδοςθ, αποδοχι, οπιςκογράφθςθ 
προσ το ςκοπό τθσ μεταφοράσ αυτϊν των κεφαλαίων πάςθσ φφςεωσ αξιογράφων, μεταξφ υφιςταμζνων λογαριαςμϊν τθσ 
Εταιρείασ κακϊσ και μεταξφ λογαριαςμϊν τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν ι/και ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν του ομίλου 
αυτισ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, απαιτοφνται από κοινοφ οι υπογραφζσ των: Γεϊργιου Σςινίδθ, Ακανάςιου Σςαλπαροφ του 
Κωνςταντίνου και τθσ Αναςταςίασ, γεννθκείσ τθν 01.12.1963 ςτθν Ακινα Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 
106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΑ 000196 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Κερατςινίου, Α.Φ.Μ. 051133030, Δ.Ο.Τ. Εϋ Πειραιϊσ.   
-Για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν υπζρ τθσ Εταιρείασ και προσ οποιοδιποτε νομικό ι φυςικό 
πρόςωπο και για τθ χοριγθςθ απαλλαγϊν από εγγυθτικζσ επιςτολζσ, θ Εταιρεία εκπροςωπείται ωσ εξισ:  
(α) ζωσ του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων Ευρϊ (€ 20.000) με μόνθ τθν υπογραφι ενόσ εκ των Γεϊργιου Σςινίδθ και 
Ακαναςίου Σςαλπαροφ.   
(β)  άνω του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων Ευρϊ (€ 20.000) και ζωσ του ποςοφ των εκατό χιλιάδων Ευρϊ (€100.000) με από 
κοινοφ τισ υπογραφζσ των: Γεϊργιου Σςινίδθ και Ακαναςίου Σςαλπαροφ, και  
(γ) άνω του ποςοφ των εκατό χιλιάδων Ευρϊ (€100.000) με τθν υπογραφι του Γεϊργιου Λάμπρου. 
 
Β. ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ   
Αναφορικά με τισ εγκρίςεισ καταςτάςεων μιςκοδοςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πράξθσ εκτζλεςθσ πλθρωμϊν μζςω 
τραπεηικϊν πλθρωμϊν) ι/και τθν απονομι ςε εργαηόμενουσ τθσ Εταιρείασ εταιρικϊν αμοιβϊν και προνομίων  και 
παροχϊν, θ  Εταιρεία εκπροςωπείται από τουσ κ.κ.. Γεράςιμο Καρμίρθ του Χαράλαμπου και τθσ Αντωνίασ, γεννθκζντα τθν 
26.09.1968 ςτον Πειραιά Αττικισ, κάτοικο Ακθνϊν, Λεωφόροσ  Ακθνϊν 106, κάτοχο του υπ’ αρικ. Α.Δ.Σ. ΑΕ 015396 του Σ.Α. 
Νζασ Μάκρθσ, Α.Φ.Μ. 036594305 και Γεϊργιο Λάμπρου ενεργϊντεσ από κοινοφ.  
 
Γ. Αδειοδότθςθ δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ 
Ορίηονται οι Εμμανουιλ Γρθγοράκθσ του Ευκυμίου, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ υπ’ αρ. ΑΕ 508980 
ΑΔΣ του Σ.Α. Αγίου Δθμθτρίου, με Α.Φ.Μ. 072671435 τθσ Δ.Ο.Τ. Ηλιουπόλεωσ και ωτιριοσ Γεραςιμίδθσ του ωκράτθ και 
τθσ Χρυςοφλασ, γεννθκείσ τθν 05.07.1980, ςτθν Ακινα Αττικισ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ 
αρικ. AN 514347 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. Κυψζλθσ, Α.Φ.Μ. 144367530. Δ.Ο.Τ. Αμαρουςίου, ζκαςτοσ ενεργϊντασ ατομικά, ωσ ειδικοί 
νόμιμοι εκπρόςωποι τθσ Εταιρείασ και αποκλειςτικά υπεφκυνοι να προβαίνουν ςε  όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
υπογράφουν και υποβάλλουν κάκε αναγκαίο ζγγραφο ενϊπιον των αρμόδιων αρχϊν και φορζων προκειμζνου να 
ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων του δικτφου οπτικϊν ινϊν και των ςτακερϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ. Ενδεικτικά εξουςιοδοτοφνται όπωσ (α) υπογράφουν και υποβάλλουν  αιτιςεισ 
αδειοδότθςθσ ενϊπιον οποιαςδιποτε αρμόδιασ αδειοδοτοφςασ αρχισ, φορζα ι οργανιςμοφ (όπωσ λ.χ. ενϊπιον των 
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Διμων, Περιφερειϊν, αρχαιολογικϊν φορζων και αρχϊν, τθσ ΕΔΑ Αττικισ κλπ), (β) κατακζτουν, παραδίδουν και 
παραλαμβάνουν ζγγραφα από οποιαδιποτε αδειοδοτοφςα αρχι, (γ) υπογράφουν και υποβάλλουν αιτιςεισ ςφνδεςθσ ςτο 
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, (δ) υπογράφουν και υποβάλουν αιτιςεισ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα θλεκτροδότθςθσ τθσ ΔΕΗ, και γενικά 
να προβαίνουν ςε κάκε αναγκαία πράξθ για τθν περαίωςθ των ανωτζρω διδόμενων εντολϊν, ακόμα και εάν δεν 
αναφζρεται ρθτά ςτο παρόν . Περαιτζρω, τα ανωτζρω πρόςωπα δφνανται ενεργϊντασ ατομικά να ανακζτουν εγγράφωσ ςε 
τρίτα πρόςωπα τισ ανωτζρω χορθγθκείςεσ ςε αυτά εξουςίεσ, ιτοι τθν κατάκεςθ και παραλαβι εγγράφων ενϊπιον κάκε 
αρμόδιασ αδειοδοτοφςασ αρχισ. 
 
Δ. Ειδικι εξουςιοδότθςθ για ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιών χονδρικισ πρόςβαςθσ 
Περαιτζρω, εξουςιοδοτοφνται οι Διογζνθσ Ευκυμιόπουλοσ του Γεωργίου και τθσ Βαςιλικισ κάτοικοσ Ακθνϊν, επί τθσ 
Λεωφόρου Ακθνϊν αρ. 106, γεννθκείσ ςτθ Ρόδο το ζτοσ 1968, κάτοχοσ του υπ’ αρικ. ΑΜ 226673 Δελτίου Αςτυνομικισ 
Σαυτότθτασ του Σ.Α. Νζασ μφρνθσ, κάτοχοσ του Α.Φ.Μ. 056069237, Δ.Ο.Τ. Καλλικζασ  ι/και ο Γεϊργιοσ Λάμπρου (εφεξισ 
από κοινοφ Ομάδα Α’), ι/και ο Γεϊργιοσ Σςινίδθσ ι/και ο Ακανάςιοσ Σςαλπαρόσ (εφεξισ από κοινοφ Ομάδα Β’), όπωσ 
ενεργϊντασ από κοινοφ ζνα πρόςωπο τθσ Ομάδασ Α και ζνα πρόςωπο τθσ Ομάδασ Β, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 
Εταιρείασ, υπογράφουν ςυμβάςεισ ι/και ςυμφωνθτικά τροποποίθςθσ ι/και παράταςθσ ι/και λφςεωσ, παροχισ υπθρεςιϊν 
χονδρικισ πρόςβαςθσ, κακϊσ και δθλϊςεισ ι/και άλλα ςυμβατικά κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αφοροφν ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα και δθ των υπθρεςιϊν χονδρικισ πρόςβαςθσ, των υπθρεςιϊν φυςικισ/εικονικισ/κεντρικισ 
πρόςβαςθσ, μιςκωμζνων γραμμϊν, οπτικϊν ινϊν, δεδομζνων (data) και ευκολιϊν (facilities) με τθλεπικοινωνιακοφσ 
παρόχουσ ι/και εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ τθσ Ελλάδοσ ι τθσ αλλοδαπισ και λοιπά ςυναφι κζματα, ι/και προβαίνουν ςτθ 
διενζργεια κάκε ςυναφοφσ πράξθσ και ενζργειασ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ. 
 
Ε. Ειδικι εξουςιοδότθςθ ζναντι διοικθτικών και δικαςτικών αρχών 
Ορίηεται ο Παναγιϊτθσ Ροηάκθσ, του Βλαδίμθρου και τθσ Χριςτιάννασ-ταυροφλασ γεννθκείσ τθν 11-4-1967, κάτοικοσ 
Ακθνϊν, Λεωφόροσ Ακθνϊν 106, κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ΑΜ ΑΒ232577 Α.Δ.Σ. του Σ.Α. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, Α.Φ.Μ. 
044857564 Δ.Ο.Τ. ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ, ωσ ειδικόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν Εταιρεία εξωδίκωσ και  
δικαςτικϊσ, ζναντι του Νόμου, τρίτων,  δθμόςιων,  αςτυνομικϊν αρχϊν και διοικθτικϊν αρχϊν (ενδεικτικά τθσ Εκνικισ 
Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.), του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν, των εκάςτοτε 
αρμόδιων Πολεοδομικϊν Αρχϊν κ.α.) των πολιτικϊν, ποινικϊν, διοικθτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και των ειςαγγελικϊν και 
δικαςτικϊν αρχϊν για όλα τα κζματα τιρθςθσ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων που άπτονται ηθτθμάτων καταςκευισ 
τθλεπικοινωνιακϊν ζργων και υποδομϊν τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων κακϊσ και εργαςιϊν επζκταςθσ τθλεπικοινωνιακϊν 
εγκαταςτάςεων και υποδομϊν  ι/και ςυντιρθςθσ/ βελτίωςθσ/ αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων τθλεπικοινωνιακϊν 
εγκαταςτάςεων και υποδομϊν. 
  
Σ. Δικαςτικι εκπροςώπθςθ τθσ Εταιρείασ  
τθν Αικατερίνθ Μανιαδάκθ του ωτθρίου και τθσ Μαρίασ, Δικθγόρο Ακθνϊν, με Α.Μ. Δ..Α. 30387, κάτοικο Ακθνϊν, 
Λεωφόροσ Ακθνϊν αρ. 106, γεννθκείςα ςτο Μαροφςι Αττικισ ςτισ 05.09.1982, κάτοχο του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 
ΑΟ 552359/14.01.2021 του Σ.Α. Αμαρουςίου, και Α.Φ.Μ. 064280934, Δ.Ο.Τ. Αμαρουςίου, παρζχονται οι ακόλουκεσ 
εξουςίεσ: 
- Να είναι γενικι και ειδικι δικαςτικι πλθρεξοφςια τθσ Εταιρείασ για όλεσ τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ιτοι να εκπροςωπεί 
τθν Εταιρεία ενϊπιον όλων γενικϊσ των δικαςτθρίων, οποιουδιποτε βακμοφ και δικαιοδοςίασ, μθ εξαιρουμζνου του 
Αρείου Πάγου, του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και οποιαςδιποτε άλλθσ δικαςτικισ, 
διοικθτικισ, οικονομικισ, ανεξάρτθτθσ και φορολογικισ αρχισ, κακϊσ επίςθσ ενϊπιον οποιαςδιποτε Επιτροπισ, κακϊσ 
επίςθσ να ενεργεί όλεσ τισ διαδικαςτικζσ πράξεισ που αναγράφονται ςτο άρκρο 97 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.  
- Για τθν διεκπεραίωςθ ι υπεράςπιςθ των άνω υποκζςεων, και κάκε άλλων υποκζςεων τθσ Εταιρείασ, να εξουςιοδοτεί, 
παρζχοντασ γενικι ι/και ειδικι πλθρεξουςιότθτα με ιδιωτικά ι ςυμβολαιογραφικά πλθρεξοφςια, άλλουσ δικθγόρουσ.   
- Να παρίςταται θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) και να εκπροςωπεί τθν 
Εταιρεία ενϊπιον των Ειςαγγελικϊν αρχϊν, αρμοδίων Διευκφνςεων Αςφαλείασ και κάκε άλλων αρμοδίων αρχϊν, 
υποβάλλουςα κάκε είδουσ ζνδικα μζςα, αιτιςεισ και υπομνιματα, και να παρίςταται θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά 
εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ για 
αξιόποινεσ πράξεισ που τελζςτθκαν ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ, διενεργϊντασ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, τισ παρακάτω 
ενζργειεσ: 
- Να υποβάλλει θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ζγκλθςθ ι μινυςθ κατά 
οποιουδιποτε προςϊπου για εγκλιματα τελοφμενα ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ.  
- ε περιπτϊςεισ τζλεςθσ οικονομικϊν εγκλθμάτων ι οποιουδιποτε άλλου εγκλιματοσ, να υποβάλλει τισ κατά τα άνω 
εγκλιςεισ ι μθνφςεισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Τποδιεφκυνςθσ/Σμιματοσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ ι ενϊπιον 
κάκε άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ, θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ), προσ άμεςθ 
προανακριτικι διερεφνθςθ τουσ και μετ’ αυτιν διαβίβαςθ ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν, διατυπϊνοντασ, 
μεταξφ άλλων, (α) το αίτθμα να απαγορευκεί θ κίνθςθ κάκε ατομικοφ ι κοινοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ των 
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εγκαλουμζνων, ωσ και θ εκποίθςθ κάκε ακινιτου περιουςιακοφ ςτοιχείου τουσ προσ τον ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ 
απόδοςι τουσ ςτθν Εταιρεία προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ, όπωσ αυτι από τον ζλεγχο κα προςδιοριςτεί, (β) το αίτθμα να 
αρκεί το απόρρθτο εν γζνει των τθλεπικοινωνιϊν και ειδικϊσ των επικοινωνιϊν μζςω διαδικτφου, προσ αποκάλυψθ τθσ 
ταυτότθτασ των δραςτϊν και των ςυνδζςμων τουσ, και (γ) κάκε άλλο ςχετικό αίτθμα για τθν αποτελεςματικι διερεφνθςθ 
και εξιχνίαςθ των εν λόγω εγκλθμάτων.  
 
- Να υπογράφει θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) τθν ςχετικι ζκκεςθ εγχείρθςθσ 
τθσ ζγκλθςθσ ι μινυςθσ, να δθλϊνει θ ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ότι θ 
Εταιρεία παρίςταται για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ λόγω θκικισ βλάβθσ (ςυνιςταμζνθ ςτθ μείωςθ του κφρουσ, τθσ 
φιμθσ και τθσ αξιοπιςτίασ ςτισ ςυναλλαγζσ τθσ) εκ των κατ’ αυτισ εγκλθματικϊν πράξεων των εγκαλουμζνων, άλλωσ προσ 
υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ, εναντίον κακενόσ εκ των εγκαλουμζνων. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, να υποβάλλει θ 
ίδια αυτοπροςϊπωσ (ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν ίδια δικθγόροσ) ξεχωριςτό υπόμνθμα με ςυνθμμζνα τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία που κα ςυγκεντρωκοφν, το οποίο κα εξειδικεφει τισ κατ’ ιδίαν αξιόποινεσ πράξεισ, προσ υποβοικθςθ 
των αρχϊν και ςαφι προςδιοριςμό των κατθγοριϊν και γενικά να ενεργεί οτιδιποτε κρίνεται αναγκαίο για τθν επιτυχι 
διεκπεραίωςθ τθσ ωσ άνω εντολισ.  
 
ΕΚΔΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΝΕΛΕΤΕΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
τον Διευκφνοντα φμβουλο Παναγιϊτθ Γεωργιόπουλο, και ςτθν Αικατερίνθ Μανιαδάκθ, Δικθγόρο (Α.Μ. Δ..Α. 30387), θ 
ειδικι εντολι και εξουςιοδότθςθ να επικυρϊνουν ο κακζνασ χωριςτά, με τθν υπογραφι του, ακριβι αντίγραφα και 
αποςπάςματα των πρακτικϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ κακϊσ 
και του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 
 
Σζλοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
 
 
 
 

                                                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 
  

 
                                                                                                                                   ΓΙΩΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

 
 
H γνθςιότθτα του παρόντοσ μπορεί να επιβεβαιωκεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx  
 

https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (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): ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα: ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο: ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ 

Ημερομηνία γέννησης(2):  ΠΕΝΤΕ ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ- (05.07.1980) 

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΝ 514347 Τ.Α ΚΥΨΕΛΗΣ Τηλ: 2111903800 

Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ Οδός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ: 106 ΤΚ: 10442 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου  (Fax): 2114128929 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  
 
Στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΗELLENIC OPENFIBER  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου 
Αθηνών, αρ. 106 και με Α.Φ.Μ. : 996690230, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Αρ. ΓΕΜΗ : 161388101000, ενεργώντας ως ειδικός 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δυνάμει της από 17.02.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Κωδικός 
Αριθμός Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.: 2797920) αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συνδυασμό με (i) την από 
12.01.2022 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής) καθώς και (ii) την από 12.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.: 2776152 & 2776153 αντίστοιχα, όπως τα παραπάνω 
προκύπτουν από τις υπ’ αριθ. πρωτ. 2582672/17.02.2022 και 2565112/14.01.2022 σχετικές Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ, 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ως ισχύει, 
δηλώνω ότι: 
  
Οι εργασίες αδειοδότησης, κατασκευής υπογείου δικτύου τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και εγκατάστασης φρεατίων για 
την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών έχουν ανατεθεί στην εταιρεία με την επωνυμία 
«EΡΓΑΤΗΚΑΤ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. CONSTRUCTION SERVICES.» με Α.Φ.Μ. 998221493, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 
με έδρα στη ΛΑΡΙΣΑ, επί της οδού 3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Κ. 41335 
 

Ημερομηνία:     Αθήνα,   9/ 12/ 2022 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  



ΕΓΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΕΤΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (15-07-2022)

Σελίδα  από 1 2

Ημερομηνία: 15-07-2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δια της παρούσης, σας βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HELLENIC OPENFIBER M.A.E. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο

Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 22-010 για την παροχή

δραστηριοτήτων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπό καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ HELLENIC OPENFIBER M.A.E.

Α.Φ.Μ. 996690230

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ανώνυμη

2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ Λ.Αθηνων 106

ΠΟΛΗ Αθηνα

Τ.Κ. 10442

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A.0101 Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών

A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN

B.0101 Παροχή Μισθωμένων Γραμμών

B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας

B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

B.0104 Υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο

B.0105 Μετάδοση δεδομένων

B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων

B.0401 Άλλες Σταθερές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών

(Απόφαση ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021, ΦΕΚ 2265/Β/31-5-2021).

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση HELLENIC OPENFIBER M.A.E. έχει τα εξής δικαιώματα σε περίπτωση αδειοδότησης 

έστω και μίας από τις κάτωθι υπηρεσίες:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

A0101, A0103, A0104, A0105, Α0106, Α0107, 

Β0112, Β0113

Δικαίωμα να διαπραγματεύεται τη διασύνδεση του σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.

A0101, A0103, A0104, A0105, Α0106, Α0107, 

Β0106, Β0108, Β0111 Β0112, Β0113, 

Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας Β02

Δικαίωμα να του παρέχεται διασύνδεση και, κατά περίπτωση, να 

του παρέχεται πρόσβαση από άλλα πρόσωπα.

Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας Α01

Δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για 

εγκατάσταση ευκολιών σε, επί ή υπό χώρων, που ανήκουν στο 

Δημόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι.

Η Βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.



ΕΓΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΕΤΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (15-07-2022)

Σελίδα  από 2 2

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών 

Μηνάς Καρατζόγλου



Θέμα : Έγκριση εκσκαφών για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο Αχαρνών 

Έχοντας υπ΄ όψιν :

1) Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021)
2) Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/ 22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών...Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
3) Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 32/2022 (ΦΕΚ Α΄91/09-05-2022),
4)Το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,   
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"
5) Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 ΥΑ, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προïσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 912/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 
3013/Β΄/16-06-2022,
6) Τη με αρ. πρ. 627445/19-12-2022 αίτησή σας

             Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετ. 6 αίτησής σας, σας πληροφορούμε ότι εγκρίνονται, από 
απόψεως Αρχαιολογικού Νόμου και αρμοδιοτήτων της Εφορείας μας, οι εκσκαφές για την κατασκευή 
δικτύου οπτικών ινών από την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. για λογαριασμό της HELLENIC 
OPENFIBER M.A.E. στην οδό Δυοβουνιώτη από το ύψος της οδού Δυοβουνιώτη 36 έως τη συμβολή 
της με την οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου (τάφρος),  στην οδό Δυοβουνιώτη 36 και στη συμβολή των 
οδών  Δυοβουνιώτη και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου (φρεάτια) στον Δήμο Αχαρνών, όπως αναφέρεται 
στην αίτησή σας.

Η έγκριση της Εφορείας μας δίδεται υπό τους ακόλουθους όρους:
1) Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της Εφορείας μας και με την 
παρακολούθηση των αρχαιολόγων που έχουν προσληφθεί για τον σκοπό αυτό με δαπάνη του 
προϋπολογισμού του έργου.
2) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, η εκτέλεση των εργασιών θα ανασταλεί, έως ότου ολοκληρωθεί η 
ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία των εργασιών κατόπιν 
γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
3) Η δαπάνη για την διενέργεια ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του έργου (Ν. 4858/2021, άρθρο 37). 
4) Οι εκσκαφικές εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                           
  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
    
Ταχ. Δ/νση: Πανός 16
Ταχ. Κώδικας: 10555, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3213571, 210 2466122
e-mail: efada@culture.gr 
Πληροφορίες: Ειρ. Αναγνωστοπούλου

  ΠΡΟΣ :
HELLENIC OPENFIBER M.A.E.
e.kakogianni@hellenicopenfiber.gr
george.charitakis@ergatikat.gr
tilemachos.stavros@ergatikat.gr
ΚΟΙΝ :
1.ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.
3ο χλμ Λάρισας- Αθήνας
41110, Λάρισα
2. αρχαιολόγους κ. κ. Μ. Σπέγη
mspegis@gmail.com
Ι. Ντοβίνου
ioannadovinou74@gmail.com
Γ. Πάντου
pantoug@yahoo.gr
Μ. Μπαρλαμπά
mikeba1908@gmail.com

mailto:george.charitakis@ergatikat.gr
mailto:mspegis@gmail.com
mailto:ioannadovinou74@gmail.com
mailto:pantoug@yahoo.gr


5) Η ασφάλεια του εργοταξίου και των εργαζομένων σε αυτό, καθώς και όλα τα αναγκαία, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, σχετικά μέτρα αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και του επιβλέποντος το έργο 
μηχανικού.
     Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.
     Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά έγγραφο που τυχόν απαιτείται από άλλη αρμόδια Αρχή ή 
Υπηρεσία. 

  Η Διευθύντρια της Εφορείας 
       Χριστίνα Μερκούρη 

                        Αρχαιολόγος
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 Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. 
  Κεντρικά Γραφεία:  Λεωφ. Σ. Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση, τηλ.: 213-0882000, fax: 213-0882020 

       Έδρα: Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, Γ.Ε.ΜΗ.:004442001000 

1 / 1

Λυκόβρυση, 21/12/2022

Θέμα  :    Χορήγηση ενημέρωσης ύπαρξης δικτύου Φυσικού Αερίου 
 

Αριθμός Πρωτ.: 850023917-1
Προς: HELLENIC OPENFIBER M.A.E.

10442 ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας με Αρ. Πρωτ. 850023917 / 21-12-2022 και λαμβάνοντας υπόψη τα 
σχετικά στοιχεία που προσκομίσατε για τους δρόμους του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ, όπως αυτοί απεικονίζονται στον 
επισυναπτόμενο εποπτικό χάρτη, σας ενημερώνουμε ότι στο σημείο που μας υποδεικνύετε 
  

ΔΕΝ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ δίκτυο Φ.Α. 
  
  
Παρατηρήσεις:  
1. Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν εγκατεστημένο δίκτυο και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός 
ότι αυτό επεκτείνεται και τροποποιείται συνεχώς, οπότε η προσέγγιση και αποκάλυψη των αγωγών Φ.Α. 
εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος. 
  
2. Για διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση αυτή, επικοινωνήστε με τη Δ/νση GIS και Τεκμηρίωσης κα. 
Δεσποτάκη Ε., τηλ. 213-0882457,  11322, fax: 213-0882499. 
  
3. Σε περίπτωση ατυχήματος επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ στα τηλέφωνα 800-1111-330, 
11322, 213-0882503, 213-0882538 για την αντιμετώπιση του συμβάντος από την Εταιρεία μας. 
  
4. Η παρούσα ενημέρωση είναι απάντηση στη συγκεκριμένη αίτηση και αφορά τα κατασκευασμένα μέχρι σήμερα 
δίκτυα Χαμηλής και Μέσης Πίεσης της ΕΔΑ Αττικής. Τα δίκτυα Υψηλής Πίεσης (30-60 bar) που υπάρχουν στην 
Αττική, ανήκουν στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος έχει και την ευθύνη  λειτουργίας τους και από τον οποίο θα πρέπει 
να ζητήσετε αντίστοιχα την  απαραίτητη ενημέρωση.
  
 Σχόλια

Με εκτίμηση,

Για την ΕΔΑ Αττικής
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