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ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Επί της χορήγησης άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
εντός των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών

Σχετ.: Το υπ΄αριθ. 8351/7.2.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ. 115/9.2.2023  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. άδειας εκσκαφής 

για την εγκατάσταση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου εντός των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών 

και συγκεκριμένα για τον εμπλουτισμό υφιστάμενης σωλήνωσης (Μ/Σ 0+3/Ε) επί της ΛΕΩΦ. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από τα σημεία Α έως Β, για τον οποίο θα απαιτηθεί να διενεργηθούν 7 τομές επί των 

πεζοδρομίων (εντός των νησίδων) και διαστάσεων 1,00 Χ 0,80 έκαστη, όπως αυτές σημειώνονται στο 

συνημμένο σκαρίφημα, υπό τους ακόλουθους αμετάκλητους όρους:

1. H ΟΤΕ Α.Ε. σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών, υποχρεούται στην 
προστασία των υπαρχουσών υποδομών, δικτύων και εγκαταστάσεων του ΠΠ για την αποφυγή 
ζημιών.

2. Η ΟΤΕ Α.Ε. ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις οποιασδήποτε βλάβης των 
εγκαταστάσεων, δικτύων και υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών λόγω εσφαλμένου εκ 
μέρους της χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένη να την αποκαταστήσει πλήρως και 
άμεσα στην πρότερη κατάσταση, αποκλειστικά με δική της δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά 
κ.λπ.).

3. Η ΟΤΕ Α.Ε. υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τους χώρους που 
εκτελέσθηκαν οι εργασίες καθαρούς, απαλλαγμένους από μπάζα και λοιπά άχρηστα υλικά, τα 
οποία θα τα μεταφέρει εκτός Πανεπιστημίου Πατρών με δικές της δαπάνες.

4. Η ΟΤΕ Α.Ε. υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους των 
συνεργείων της (και συνεργείων υπεργολάβων της που ενδεχομένως απασχοληθούν στο 
συγκεκριμένο έργο).

5. Η ΟΤΕ Α.Ε. υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και έναντι τρίτων (ενδεικτικά και 
μη περιοριστικά αναφέρουμε: π.χ. μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα διερχόμενα οχήματα, 
ώστε να αποφευχθεί βλάβη ή ζημία σ’ αυτά είτε από τις εργασίες είτε από τον εξοπλισμό που θα 
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χρησιμοποιήσει, κ.λπ.). Σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης ή ζημίας σε τρίτους, την ευθύνη στο 
ακέραιο φέρει η ΟΤΕ Α.Ε..

6. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν απολύτως σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και βάσει όλων των 
παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών που εμπίπτουν στο είδος του συγκεκριμένου έργου.

7. Πριν από την έναρξη των εργασιών, η ΟΤΕ Α.Ε. θα πρέπει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο 
Πατρών τουλάχιστον εφτά (7) ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον κ. Γεράσιμο Μωραΐτη 
(τηλ. επικοινωνίας 2610962606, 6973590743 & email: moraitis@upatras.gr). Το Πανεπιστήμιο 
Πατρών θα έχει δικαίωμα να ζητήσει την ΑΜΕΣΗ παύση των εργασιών ανά πάσα στιγμή αν 
διαπιστώσει ότι η ΟΤΕ Α.Ε. (ή υπεργολάβος της) δεν τηρεί τα αναφερόμενα στο αίτημα του (α) 
σχετικού, ή δεν ακολουθεί τις συστάσεις του για την εκτέλεση των εργασιών με τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί την όχληση στην λειτουργία της Πανεπιστημιούπολης Ρίου. Η παύση θα διαρκεί 
μέχρι την προσαρμογή της ΟΤΕ Α.Ε. στο συμφωνημένο πλαίσιο, ενώ δεν θα παρατείνει την 
διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας.

8. Κατά τις ημέρες εκτέλεσης των εργασιών και κάθε ημέρα που αυτές πραγματοποιούνται η ΟΤΕ 
Α.Ε. θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία Φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών (κεντρικό 
φυλάκιο Πανεπιστημιούπολης) πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει 
και με την λήξη των εργασιών κάθε ημέρας, πριν το συνεργείο της ΟΤΕ Α.Ε. αποχωρήσει από 
την Πανεπιστημιούπολη Ρίου. Ομοίως, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από κάθε 
ημέρα εργασίας συνεργείου της ΟΤΕ Α.Ε. θα πρέπει να ενημερώνεται ο κ. Γεράσιμος Μωραΐτης 
ώστε να μπορεί αυτός να παρευρεθεί και όποιος άλλος κριθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών θα δοθούν στην ΟΤΕ 
Α.Ε. αμέσως μετά την αναγγελία της έναρξης των εργασιών από την ΟΤΕ Α.Ε. προς το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.  

9. Εντός εφτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών, η ΟΤΕ Α.Ε. οφείλει με επιστολή 
της να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ολοκλήρωσή τους. Με την παραλαβή της 
επιστολής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, λήγει αυτομάτως και η ισχύς της παρούσας άδειας 
(εφόσον δεν θα έχει ήδη ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο). 

10. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής αναστολής ή και ανάκλησης της εν 
λόγω άδειας, ανεξαρτήτως της φάσης εξέλιξης των εργασιών, και χωρίς καμία δική του 
συνεπαγόμενη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση ή ευθύνη, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται 
οι προαναφερόμενοι όροι.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και
  Τεχνολογιών Πληροφορικής
-Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων. 
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