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Σας παρακαλούµε να µας χορηγήσετε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, 
όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’ / 5-1-2012) ΚΥΑ «∆ιαδικασία χορήγησης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» δικαιώµατα διέλευσης για την 
εγκατάσταση εντός των χώρων αρµοδιότητάς σας του δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω και περιγράφεται στον επισυναπτόµενο φάκελο. 
 
Η αίτηση αφορά το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές 
της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδοµών µε 
Σ∆ΙΤ»/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2, που χρηµατοδοτείται από ταΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» επιδιώκεται, η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία, δηµοσίου 
δικτύου τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή προηγµένων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις περιοχών κυρίως ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών και 
αραιοκατοικηµένων, προκειµένου να κλείσει το «ευρυζωνικό χάσµα» µεταξύ των περιοχών αυτών και 
των αστικών κέντρων της υπόλοιπης Ελλάδος. 
 
 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

Α) Σε τµήµατα εντός οικισµών – πόλεων, όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο 1 

κλίµακας 1:4.000 

 
1. Εγκατάσταση ∆ικτύου σε χάνδακα πλάτους 0,05µ. και βάθους 0,30µ. ως εξής: 

Για την πόλη των Ψαχνών  

Ι. Αλ. Παπαδιαµάντη από χ.θ. 0+440 όρια σχεδίου της πόλης των Ψαχνών έως την Αβάντων, µήκους 

540µ. 

ΙΙ. Αβάντων από Αλ. Παπαδιαµάντη έως ανώνυµη οδό, µήκους 40µ. 

ΙΙΙ. Ανώνυµη οδός από οδό Αβάντων έως ανώνυµη οδό, µήκους 110µ. 

ΙV. Ανώνυµη οδός (έµπροσθεν κτιρίου ΟΤΕ) έως ανώνυµη, µήκους 95µ. 

V. Ανώνυµη οδός από ανώνυµη έως Αβάντων, µήκους 110µ. 

VI. Σταδίου από Αβάντων έως όριο σχεδίου πόλεως Ψαχνών χ.θ. 1+650, µήκους 420µ. 

Για την πόλη της Καστέλλας 

Ι. Ανώνυµη οδός στην πόλη της Καστέλλας, από Σταδίου έως την Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού (χ.θ. 

2+175), µήκους 310µ. 

Συνολικό Μήκος εντός  οικισµών – πόλεων: 1.565µ. 

 

Β) Σε τµήµατα δηµοτικών οδών εκτός σχεδίου πόλεων-οικισµών, όπως παρουσιάζονται στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο 1 κλίµακας 1:4.000 

 

1. Εγκατάσταση ∆ικτύου σε χάνδακα πλάτους 0,05µ. και βάθους 0,30µ. ως εξής: 

Ι. Αλ. Παπαδιαµάντη από το ύψος της Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού (χ.θ. 0+000) έως τα όρια του σχεδίου 

της πόλης των Ψαχνών (χ.θ. 0+440), µήκους 440µ. 

ΙΙ. Σταδίου από χ.θ. 1+650 όριο σχεδίου πόλης Ψαχνών έως ανώνυµη οδό, µήκους 205µ. 

 

Συνολικό Μήκος εκτός σχεδίου πόλεων – οικισµών: 645µ. 

 



 

Συνολικό Μήκος επί δηµοτικών οδών: 2.210µ. 

 

1. Εγκατάσταση 3 Φρεατίων εσωτερικών διαστάσεων 0,80µ (Μ) Χ 0,60µ (Π) Χ 0,80µ (Β) όπως 

παρουσιάζονται ενδεικτικά στο σχέδιο π.1 κλίµακας 1:4.000. 

Φρεάτιο: ΦΡ(1) εκτός σχεδίου 

Φρεάτια: ΦΡ(2) και ΦΡ(3) εντός σχεδίου 

 

Οι χιλιοµετρικές θέσεις των φρεατίων είναι ενδεικτικές ανά 1300µ και θα ορισθούν επακριβώς κατά την 
κατασκευή τους. 

 
 

 


