
 

 

Ε.Ε. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                  Κ.Δ.Π. 7/2017 
Απ. 4987, 5.1.2017    

Απιθμόρ 7 

 
 Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 
__________________ 

 
 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(ηα),39(2), 55, 62 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξλνηθψλ 
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 

 
Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 20(ηα), 20(θδ), 39(2) 55, 62, θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 112(I)/2004, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

 
ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

πλνπηηθφο ηίηινο 
 

Δξκελεία 

 

ΚΓΠ 247/2013 
ΚΓΠ 494/2014 
 

112(Ι)/2004 
84(I)/2005 

149(I)/2005 
67(I)/2006 

113(I)/2007 
134(I)/2007 
46(I)/2008 

103(I)/2009 
94(Ι)/2011 
51(Ι)/2012 

160(Ι)/2013 
77(Ι)/2014 

104(I)/2016 
112 (Ι)/2016 

 
 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο 

1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί Παξνρήο 
πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ Κνηλνχ Υξήζεο Γηεπθνιχλζεσλ, Γηάηαγκα ηνπ 2017. 
 
2. (1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
 
 «Γηάηαγκα» ζεκαίλεη ην πεξί Παξνρήο πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ Κνηλνχ Υξήζεο Γηεπθνιχλζεσλ 
Γηάηαγκα ηνπ 2013. 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Νφκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 
 
3. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηξνπνπνηεί ην Γηάηαγκα (ΚΓΠ 247/2013), σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζέλ. 
 

 ΜΔΡΟ ΙΙ-ΣΡΟΠΟΙΠΟΙΗΔΙ 
 

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 1 ηνπ 
Γηαηάγκαηνο 

4. Σν Άξζξν  1 ηνπ Γηαηάγκαηνο κε πιαγηφηηηιν «πλνπηηθφο ηίηινο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

 «Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη  σο ην πεξί Παξνρήο πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ Κνηλνχ Υξήζεο 
Γηεπθνιχλζεσλ Γηάηαγκα ηνπ 2013». 

  

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 3 

5. ην Άξζξν 3, εδάθην (1) πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε έλλνηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά:  

«Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ 
γηα πξνπαξαζθεπαζηηθέο θαη ζπλαθείο εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο 
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ έιεγρνπο, κειέηεο, δηακφξθσζε ρψξνπ θαη 
εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ. 
 

 

Πξνζζήθε λένπ 
Άξζξνπ 6Α 

6. Πξνζηίζεηαη λέν Άξζξν 6Α σο εμήο: 
 

 «Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο κε 
δηάθξηζεο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε εχινγν ρξφλν θαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο» 

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 7 

7.  ην Άξζξν 7 ην εδάθην (5) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
 
«Ο Τπφρξενο Οξγαληζµφο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεµα γηα ζχλαςε επηκέξνπο ζπκθσλίαο 
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη/ή απφ θνηλνχ ρξήζε δηεπθνιχλζεσλ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ππνρξενχηαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη ζπµθσλία ζπλεγθαηάζηαζεο ή θαη απφ θνηλνχ 
ρξήζε δηεπθνιχλζεσλ, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 
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δηάζηεκα  δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο σο 
πξνο ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, µε βάζε ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ίζεο µεηαρείξηζεο θαη ηεο µε 
δηάθξηζεο, ρσξίο πεξηνξηζµφ ησλ άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπ δπλάµεη ηνπ Νφµνπ, ησλ δπλάµεη ηνπ Νφµνπ 
εθδνζέλησλ Γηαηαγκάησλ θαη Απνθάζεσλ θαη ησλ φξσλ ηεο άδεηάο ηνπ.» 

 
Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 8 
 

 
8.  (1)ην Άξζξν 8, ην εδάθην (1) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

 « (1) Ο Τπφρξενο Οξγαληζµφο ππνρξενχηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 
αίηεζεο, λα απαληήζεη  γξαπηψο θαηά πφζν ε αίηεζε είλαη πιήξεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία 
πξνο εμέηαζε ηεο αίηεζεο ζηνηρεία.» 

  

 (2)  ην Άξζξν 8, ην εδάθην (2) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

 «(2) ε πεξίπησζε φπνπ ε αίηεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ δελ είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ην εδάθην 
(2) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ή ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα αίηεζεο ην νπνίν 
δηαζέηεη δεκφζηα ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζηα πιαίζηα άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ 
ην Νφκν ή θαη απφ ηα δπλάκεη απηνχ εθδνζέληα Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο, ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζα 
πξέπεη λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ ππνβνιή λένπ αηηήκαηνο εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο αίηεζεο, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ, απφ ην Γηθαηνχρν Οξγαληζκφ 
ν νπνίνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία  
ηεο απάληεζεο ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ». 

  

 (3) ην Άξζξν 8, ην εδάθην (3) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

 «(3) Ο Τπφρξενο Οξγαληζµφο, εθφζνλ ε αίηεζε είλαη πιήξεο, ππνρξενχηαη λα απαληήζεη γξαπηψο ζην 
αίηεκα ηνπ Γηθαηνχρνπ εληφο πξνζεζκίαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ελ ιφγσ 
αηηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ή φρη ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο». 

  

 (4) ην Άξζξν 8, ην εδάθην (6) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
 

 «(6) Ο Τπφρξενο Οξγαληζµφο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, νθείιεη λα απαληήζεη γξαπηψο ζηνλ αηηνχληα Γηθαηνχρν 
Οξγαληζκφ ηεθκεξηψλνληαο ηνπο ιφγνπο κε δπλαηφηεηαο ηθαλνπνίεζεο, θαη/ή απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο θαη  παξαζέηνληαο, αλ ππάξρνπλ, πηζαλέο βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηηο νπνίεο δηαζέηεη. ε 
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε ελ ιφγσ απάληεζε ζα θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ Δπίηξνπν. Ο Δπίηξνπνο έρεη ηελ 
εμνπζία λα εμεηάζεη ην ιφγν απφξξηςεο θαη εάλ θξίλεη απηφλ αδηθαηνιφγεην λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ» 

  

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 9 

9. Σν Γηάηαγκα ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζην πξψην εδάθην ηνπ Άξζξνπ 9, ηεο λέαο 
παξαγξάθνπ (ηε), ε νπνία είλαη ε αθφινπζε: 

 «(ηε) ε ππνρξέσζε ζχλαςεο ζπκθσλίαο παξνρήο ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ (SLA) πνπ λα 
αθνξά ηα πξντφληα ζπλεγθαηάζηαζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη  ζηηο επηκέξνπο ζπκθσλίεο θαη ε νπνία 
ζπκθσλία (SLA) πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηξηψλ κελψλ ζηνλ ΔΡΗΔΣ γηα έιεγρν.» 

  

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 11 

10. ην Άξζξν 11, ην εδάθην (4) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

 

 «(4) Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ θαη ην πιαίζην ηηκψλ φπνπ εθαξκφδεηαη, κεηαμχ άιισλ γηα 
ζπλεγθαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζην Σνπηθφ 
Βξφρν, ζε θεξαίεο, άιιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αγσγνχο θαζψο θαη γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο 
ππεξεζίεο, θαζνξίδεηαη θαη αλαιχεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, II, III, IV θαη  V ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ην πιαίζην ηηκψλ ή/θαη  ηε ζρεηηθή θάζε θνξά 
κέζνδν  ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ σο αλαιχεηαη ζηα αληίζηνηρα Παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο». 

  

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 13 

11.  (1)ην Άξζξν 13, ην εδάθην (4) αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν εδάθην: 
 
«(4) Ο Γηθαηνχρνο Οξγαληζκφο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα ζηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ γηα απφθηεζε 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θχζε, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ππνδνκψλ. Ο 
Τπφρξενο Οξγαληζκφο νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο  (GIS) ή απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ, γηα ζθνπνχο 
ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ.  Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο νθείιεη λα 
επηθαηξνπνηεί, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα GIS, νχησο ψζηε 
απηφ λα πεξηιακβάλεη ηηο  πξνζζήθεο/αθαηξέζεηο/κεηαθηλήζεηο θαισδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ. ε 
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πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο ν Τπφρξενο 
Οξγαληζκφο ζα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο  ηνπ Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ εθφζνλ απηφ είλαη πιήξεο.» 
 

 (2) Σν άξζξν 13, εδάθην (5) αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν εδάθην: 
 
«(5) Οη καδηθέο αηηήζεηο αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Γηθαηνχρνο Οξγαληζκφο αλακέλεηαη λα 
θαιχςεη κηα κεγάιε πεξηνρή κε πνιιαπιέο δηαδξνκέο θαη ζχλδεζε πνιιψλ ζεκείσλ κέζσ ησλ αγσγψλ 
ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ. Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζα ρεηξίδεηαη ηέηνηα αηηήκαηα γηα καδηθέο αηηήζεηο 
ππφ κνξθή Έξγνπ Μαδηθψλ Αηηήζεσλ. 
   
Σα Έξγα Μαδηθψλ Αηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 
 

i. Σελ αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ απφ έλα Γηθαηνχρν Οξγαληζκφ, 
ii. Αηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ππνδνκή ηνπ Γηθηχνπ ηνπ 

Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ 
iii. Οη καδηθέο αηηήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα αθνξνχλ θαη κηα κηθξή πεξηνρή ή νδφ πνπ 

θαιχπηεη πέξαλ ηεο κίαο δηαδξνκήο θαη ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ  κέζσ ησλ 
αγσγψλ ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ 

iv. Οπνηαδήπνηε άιια αηηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηφπηλ 
επαξθνχο ηεθκεξίσζεο. 
 

Αθνχ ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο παξαιάβεη ην αίηεκα ηνπ Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ ην νπνίν ζα θαζνξίδεη 
ηηο αθξηβείο αλάγθεο ηνπ ζα πξέπεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα δηεπζεηεζεί κε επζχλε ηνπ 
Yπφρξενπ Oξγαληζκνχ νξηζηηθνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ φξσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σα Μέξε ζα 
πξνρσξήζνπλ ζε πκθσλία Έξγνπ Μαδηθψλ Αηηήζεσλ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθέο 
πξνυπνζέζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηα ζρεηηθά ηέιε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η 
κέζνδνο πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Μαδηθψλ Αηηήζεσλ ζα δηαθνξνπνηείηαη 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 
Τπφρξεν Οξγαληζκφ, θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.» 
 

 (3) ην άξζξν 13,  πξνζηίζεηαη ην εμήο λέν εδάθην  (6): 

 «(6) Γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ  ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ αγσγψλ θαη ηε δπλαηφηεηα δηέιεπζεο λένπ/σλ 
θαισδίνπ/σλ θαζνξίδεηαη κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VI.» 
 

Σξνπνπνίεζε 
Άξζξνπ 15 

12. (1) ην Άξζξν 15,ζην εδάθην (1), ε θξάζε «Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη..»κέρξη «..θαη ηδηαίηεξα:» 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «(1)  Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί κε δηάηαγκα ηνπ ην πεξηερφκελν ησλ Παξαξηεκάησλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
IV,  V  θαη VI θαη ηδηαίηεξα:» 
 

 (2) ην Άξζξν 15, ε παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (1) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

 «(α) Να εηζαγάγεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ θαη λα θαζνξίζεη πιαίζην ηηκψλ  γηα παξνρή 
ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο ή/θαη απφ θνηλνχ ρξήζεο δηεπθνιχλζεσλ σο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Γηαηάγκαηνο, ζε ζπζηήκαηα θεξαηψλ, αγσγψλ, ή/θαη άιισλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ 
ρψξνπ αγσγψλ,  ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζπζηάζεηο θαη ηελ πξαθηηθή πνπ 
αθνινπζείηαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.» 
 

Σξνπνπνίεζε 
Παξαξηή- 
καηνο ΙΙ 
 
 
 
 

13. (1) Σν Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Γηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη : 
   (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηνπ κε ην αθφινπζν θείκελν: 
«Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ηειψλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ θεξαηψλ» 
 
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  απνζπάζκαηνο «Με επαλαιακβαλφκελεο ρξεψζεηο» κε ην αθφινπζν 
θείκελν: 

  
«Με επαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο 
 
ην θχιιν ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη ζπληζηψζεο θφζηνπο γηα ηηο κε επαλαιακβαλφκελεο 
δαπάλεο γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεξαηψλ ηηο νπνίεο ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο έρεη δηθαίσκα 
λα δεηήζεη.  
 
(α) Οη κε επαλαιακβαλφκελεο ρξεψζεηο ζπκθσλνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηνχκελεο αλζξσπνψξεο γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο θαη ηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο  πινπνίεζεο ηεο θάζε 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
(Άξζξν 11(4)) 

 
Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζε αγσγνχο. 
 
Σν κνληέιν πλεγθαηάζηαζεο Αγσγψλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέξε (θχιια excel) πεξηγξάθεη θαη ππνινγίδεη 
κε πιήξε δηαθάλεηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα επσκηζζνχλ νη Γηθαηνχρνη Οξγαληζκνί γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε αγσγνχο 
Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ. 
 
Α. Πξντφληα πλεγθαηάζηαζεο Αγσγψλ  
 
ην θχιιν κε ηίηιν «Πξντφληα πλεγθαηάζηαζεο Αγσγψλ» ζηε ζηήιε  C πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ Τπφρξεν 
Οξγαληζκφ φια ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ πξντφληα ζπλεγθαηάζηαζεο αγσγψλ.  
 
Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ θαηάινγν έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα. Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο δχλαηαη λα νκαδνπνηεί ζπλεγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ παξφκνηα 
ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα πεξηνρψλ. 
 
Β. Με επαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο 
 
ην θχιιν κε ηίηιν «Με επαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο» παξαηίζεληαη φιεο νη ζπληζηψζεο θφζηνπο γηα ηηο κε 
επαλαιακβαλφκελεο δαπάλεο γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζε αγσγνχο ηηο νπνίεο ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο έρεη δηθαίσκα λα 
δεηήζεη. 
 

εξγαζίαο θαη αθνξνχλ  ηηο εξγαζίεο γηα  ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο θαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε απφ ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε δηεπθνιχλζεσλ ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηηκψλ  ε/θαη ηε 
κέζνδν ρξεψζεσλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

 
(β) Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ θαηάινγν έηζη ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη κε πιήξε αλάιπζε θαη δηαθάλεηα  φιεο νη απαηηνχκελεο 
εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ.» 

 
 (2) Σν Παξαξηήκα ΙΙ ηνπ Γηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (δ) ηνπ κέξνπο 

«Δπαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο» κε ην αθφινπζν εδάθην: 
 «(δ) ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζηαζκνχ βάζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ππνζηαηηθά, ηεκάρηα, νηθφπεδα θαη αθίλεηα  ηξίησλ (ηδηψηεο, δεκφζην – θξαηηθή, δαζηθή,  
ηνπξθνθππξηαθή γε) ζηα νπνία ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο εθκηζζψλεη ή έρεη άδεηα ρξήζεο ηφηε ην ηέινο 
πνπ πιεξψλεη ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο ζηνλ ηδηνθηήηε επηκεξίδεηαη   αλαινγηθά κεηαμχ ησλ Γηθαηνχρσλ 
Οξγαληζκψλ ιακβάλνληαο ππφςε  ηνλ ρψξν ρξήζεο ηνπ  θάζε Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ. » 

 

Σξνπνπνίεζε 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 

14.  Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Γηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ πεξηερνκελνπ ηνπ σο 
αθνινχζσο: 
 
Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε θαη απφ θνηλνχ ρξήζε δηεπθνιχλζεσλ ζε άιινπο 
θηηξηαθνχο ρψξνπο θαη ή εγθαηαζηάζεηο. 
 
Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα θαζνξίζεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζε άιινπο 
θηηξηαθνχο ρψξνπο θαη ή εγθαηαζηάζεηο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο αθνχ 
δηαβνπιεπζεί κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 
 

Σξνπνπνίεζε 
Παξαξηήκαηνο ΙV 

15. Σν Παξάξηεκα ΙV ηνπ Γηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην Παξάξηεκα Α  ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
 

Δηζαγσγή λένπ 
Παξαξηήκαηνο V 

16. To Γηάηαγκα ηξνπνπνηείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο σο 
λένπ Παξαξηήκαηνο V ζην Γηάηαγκα. 

  

Δηζαγσγή λένπ 
Παξαξηήκαηνο VI 

17. Σν Γηάηαγκα ηξνπνπνηείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο σο 
λένπ Παξαξηήκαηνο VI ζην Γηάηαγκα. 

  

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ- ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Έλαξμε ηζρχνο. 18. Σν Παξφλ  Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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Β.1 ηε ζηήιε Β ζπκπιεξψλεηαη ην είδνο δηεξεχλεζεο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αγσγψλ ζηνπο 
νπνίνπο δεηείηαη ε ζπλεγθαηάζηαζε. Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί άιιεο κεζφδνπο δηεξεχλεζεο δηαζεζηκφηεηαο 
ησλ αγσγψλ κφλν φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο απφ ην ζχζηεκα GIS. 
 
Β.2 ην πξάζηλν θνπηί (D11) λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ ηα αηηνχκελα κέηξα ζπλεγθαηάζηαζεο 
ζηνλ αγσγφ. 
Β.3 ηα πνξηνθαιί θνπηηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζηήιεο G θαη H ζπκπιεξψλνληαη νη ζπληζηψζεο θφζηνπο γηα θάζε εξγαζία 
ή ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εξγαζία, π.ρ. εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. Σα ηέιε αλά εξγαζία 
ζπκθσλνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ηηκψλ  ε/θαη ηε κέζνδν ρξεψζεσλ  
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη  ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο γηα εξγαζίεο πνπ γίλνληαη 
απφ ηξίηνπο θαη αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο θάζε εξγαζίαο.  
 
Γ. Δπαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο  

 
Γ.1 ην θχιιν κε ηίηιν «Δπαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο» ππνινγίδεηαη ην εηήζην ηέινο ρξήζεο αγσγνχ. Σν εηήζην ηέινο 
ππνινγίδεηαη αλά κέηξν ρξήζεο αγσγνχ αλά θαιψδην ρσξίο λα ππάξρεη ειάρηζηε ρξέσζε.  
 
Γ.2 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο απφζβεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε 
ρξνληθή πεξίνδν φρη πην θάησ απφ 20  ρξφληα (historic cost depreciation). 
 
ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμεπξεζεί ην ηζηνξηθφ θφζηνο ελφο αγσγνχ ζαλ βάζε ππνινγηζκνχ ησλ 
ρξεψζεσλ  ν ππφρξενο παξνρέαο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ ηζηνξηθφ θφζηνο ησλ αγσγψλ ηνπ. 
 
Γ.3 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο ρξήζεο νη παξνρείο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα πξαγκαηηθά θφζηε 
ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηνηθεηηθά έμνδα ησλ αγσγψλ θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ. Σν θφζηνο θεθαιαίνπ 
πεξηιακβάλεη κφλν ηα θφζηε πνπ έρεη ήδε θαηαβάιεη ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο, (εμαηξνχληαη π.ρ ηα θφζηε εθζθαθήο 
αγσγψλ, θξεαηίσλ, θαη γηα ηα νπνία ην θφζηνο έρεη θαηαβιεζεί απφ άιια κέξε). 
 
Γ.4  Σν εηήζην ηέινο

1
 ππνινγίδεηαη αλά κέηξν ρξήζεο αγσγνχ σο αθνινχζσο: 

 
Δηήζην Σέινο αλά κέηξν αγσγνχ αλά θαιψδην = α ((Α+Β+Γ)/Γ)) 
 
α

2
= ½ 

 
Α= Ιζηνξηθφ θφζηνο αγσγνχ/ρξφληα απφζβεζεο ή Ιζηνξηθφ θφζηνο φισλ ησλ αγσγψλ/ ρξφληα απφζβεζεο 
Β= Κφζηνο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο δηνηθεηηθά έμνδα αγσγνχ ή Κφζηνο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο δηνηθεηηθά έμνδα φισλ 

ησλ αγσγψλ  
Γ= Κφζηνο θεθαιαίνπ αγσγνχ ή Κφζηνο θεθαιαίνπ φισλ ησλ αγσγψλ 
Γ= πλνιηθφ κήθνο αγσγνχ ή πλνιηθφ κήθνο φισλ ησλ αγσγψλ 
 
 

Γ.5   Σν ππνινγηζζέλ ηέινο ρξήζεο αγσγνχ αλά θαηεγνξία αγσγψλ ζπκπιεξψλεηαη θαη θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Τπφρξεν 
Οξγαληζκφ ζηε ζηήιε Ι, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, γηα λα ππνινγίδεηαη ην ηειηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο 

Οξγαληζκφο ζηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ πνπ δηαζέηεη ηνλ αγσγφ γηα ζπλεγθαηάζηαζε. 
 
Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ελζσκαηψλνληαη ζε έγγξαθν excel  κε ηίηιν Μνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα 
ζπλεγθαηάζηαζε ζε αγσγνχο, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 
ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ζέκαηα αγσγψλ. 
 
Σν πξναλαθεξφκελν κνληέιν (κε ππνζεηηθνχο αξηζκνχο γηα ζθνπνχο παξαδείγκαηνο) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΓΔΡΗΔΣ www.ocecpr.org.cy. 

 

                                                      
1
 Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο νθείιεη λα ππνινγίδεη  ην εηήζην ηέινο αλά κέηξν αγσγνχ θάζε έηνο θαη νη ζρεηηθέο ρξεψζεηο 

λα εθαξκφδνληαη  αλαδξνκηθά απφ ηελ έλαξμεο ηνπ έηνπο. 
2
 Ο ζπληειεζηήο θαζνξίζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ αγσγψλ θαη ην ζχλνιν ησλ 

ρηιηνκέηξσλ ησλ θαισδίσλ ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ παξνρέα. 
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α/α ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΤΝΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ

1 Ν

2

3

4

.

.

.

.

.

 Να θαηαγραθούλ όια ηα προζθερόκελα προηοληα ζσλεγθαηάζηαζες αγωγώλ.

Να ζεκεηώλεηαη κε ηο γράκκα Ν 

αηηούκελο προίολ ζσλεγθαηάζηαζες.

                                                                                                                                                              
» 
 
 
 

0

1 Σέλορ για Διεπεύνηζη Διαθεζιμόηηηαρ Αγωγού Τέιε Δηερεύλεζες

(Φώρος γηα λα ζσκπιερώλεηαη ηο είδος δηερεύλεζες) α 350 190.50 Σηαζερό αλά κ. αγωγού

α α 145.00 0.130

β β 210.00 0.130

γ γ 145.00 0.017 Να ζσκπιερώλοληαη 

δ δ 210.00 0.017 ηα θαζορηζκέλα ηέιε

ε ε 145.00 0.360 (φπσο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε Παξάξηεκα V)

δ δ 210.00 0.360

.

.

2 Εγκαηάζηαζη Εξοπλιζμού ςνεγκαηάζηαζηρ Ν 500.00 500.00

Να θαηαγράθεηαη 

3 Αθαίπεζη/Μεηακίνηζη Εξοπλιζμού ςνεγκαηάζηαζηρ 0.00 200.00 ηο πραγκαηηθό θόζηος 

ηες εργαζίας ποσ έτεη ζσκθωλεζεί.

4 ςνηήπηζη και Αποκαηάζηαζη Βλαβών Εξοπλιζμού ςνεγκαηάζηαζηρ 0.00 234.00

5 Επίβλετη και ςνοδεςηικέρ ςπηπεζίερ

Εργάζηκε Σσλήζε Ν 5 111.65 22.33

Υπερωρηαθή Καζεκερηλής θαη Σαββάηοσ 0.00 23.53

Υπερωρηαθή Κσρηαθής θαη αργηώλ 0.00 29.30

Μεηαθορηθά Ν 34 5.78 0.17

ύνολο μη επαναλαμβανόμενυν σπεώζευν 807.93

Πεπιγπαθή Πποφόνηορ 

ςνεγκαηάζηαζηρ ζηο ύζηημα 

Αγυγών.

 Να κπαίλεη ηο γράκκα 

ποσ αληηζηοητεί ζηελ 

θιίκαθα ηειώλ.

Να γίλεηαη ε επηιογή ηωλ σπερεζηώλ 

ζσλεγθαηάζηαζες κε ηο γράκκα Ν.

Τέιε αλζρωποώρας 

αλάιογα κε ηελ ώρα θαη 

κέρα ποσ 

τρεζηκοποηούληαη.

Να θαηατωρεζούλ ηα 

κέηρα αγωγού γηα 

δηερεύλεζε.

 Να ζσκπιερώλοληαη κε ηης 

ώρες εργαζίας αλά περίπηωζε.

 Να ζσκπιερώλεηαη ο 

αρηζκός ηωλ τικ.

 
  

 
 

0

1. Εηήζιο Κόζηορ για ηην Άδεια Υπήζηρ Αγωγού

350           171.50       

0.490 Κφζηνο ρξήζεο αλά αγσγφ αλά κέηξν αλά θαιψδην

(φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε Παξάξηεκα IV)

Πεπιγπαθή Πποφόνηορ ςνεγκαηάζηαζηρ 

ζηο ύζηημα Αγυγών.

 Aηηοσκελα κέηρα αγωγού 

ζσλεγθαηάζηαζες.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
(Άξζξν 11(4)) 

 
Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ θαη πιαίζην ηηκψλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ  
ζπλεγθαηάζηαζε Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζην Σνπηθφ Βξφρν, ζε θεξαίεο, άιιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
αγσγνχο 
 
O Δπίηξνπνο δχλαηαη λα θαζνξίζεη πιαίζην ηηκψλ ή θαη κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 
ππεξεζηψλ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο αθνχ δηαβνπιεπηεί κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.» 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 
(Άξζξν 13(6)) 

 Σξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ αγσγψλ  
 
Ο ειεχζεξνο ρψξνο (ΔΥ) αγσγνχ ζεκαίλεη ηε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ (Υ) ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ 
θαηεηιεκκέλνπ ρψξνπ (ΚΥ), 
 

 ΔΥ= Υ – ΚΥ 

Ο Υ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 

 Υ= π *r
2
, φπνπ r = δηάκεηξνο d αγσγνχ/2 

Ο ΚΥ
3
  ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

 ΚΥ= π * (dk/2)
2
 + Υ*25%  

dk θαζνξίδεηαη ε πξαγκαηηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ πνπ ρξεηάδεηαη  γηα ηε ζπλχπαξμε n αξηζκνχ 
θαισδίσλ ππφ ηερληθά απνδεθηέο ζπλζήθεο. ηηο ηερληθά απνδεθηέο ζπλζήθεο ππνινγίδνληαη παξάκεηξνη 
φπσο: 

 Η δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ δελ αθνινπζεί κηα επζεία γξακκή ζε θαζνξηζκέλν κέξνο ηνπ αγσγνχ. 
 Σα θελά πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ γεηηνληθψλ θαισδίσλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο dk ιακβάλεηαη ππφςε έλαο ζπλεηειεζηήο ν νπνίνο απμάλεη ην εκβαδφ πνπ 
ιακβάλεη ην θάζε θαιψδην. Ο ζπληειεζηήο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ ηηκή 1.6.  

Η dk ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο 
 

       

 

Η εμίζσζε απηή πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην εκβαδφ ηνπ ΚΥ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ 

εκβαδψλ ηνπ θάζε θαισδίνπ π (dk/2)
2
= π (d1 / 2)

2
 + π (d2 / 2)

2
 ……+ π (dn / 2)

2
 επί ηνπ ζπληειεζηή 1.6. 

φπνπ d1, d2 θαη dn αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εμσηεξηθέο δηάκεηξνο n θαισδίσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ 

αγσγφ.  

Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ
4
  

Γεδνκέλα: 
1. Δζσηεξηθφ δηακέηξεκα αγσγνχ 90mm 
2. ηνλ αγσγφ ππάξρνπλ ήδε 2 θαιψδηα ησλ 20mm θαη 2 θαιψδηα ησλ 15mm 

 

 = 56.5685mm 

  π * (dk/2)
2
=2513.6 mm

2
 

 EX = Υ – ΚΥ = (π * r
2
) – 2513.6 = 6362.55 – 2513.6= 3848.95mm

2
 

 
Η κέγηζηε δηάκεηξνο θαισδίνπ da πνπ κπνξεί λα ηξαβερηεί ζηνλ αγσγφ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο 
αθνινπζψληαο ηα δχν πην θάησ βήκαηα 

 3848.95=π  * (da/2)
2
.  da= =70mm 

 da= 70/1.6 = 43.75mm   
 

  

                                                      
3
 Λακβάλεηαη ππφςε ε παξαθξάηεζε ρψξνπ γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο, απνθαζηάζηαζεο βιαβψλ θαη κειινληηθήο 

επέθηαζεο. 
4
 Γε ιακβάλεηαη ππφςε πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ειεχζεξνπ ρψξνπ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  
 

Η εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ αγσγψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην 
ζηάδην ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε αηηεκάησλ ζην ζχζηεκα αγσγψλ ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ. Η δηαζεζηκφηεηα 
ρψξνπ ππνινγίδεηαη κε έλα δηαθαλή θαη απνδνηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο κηα καζεκαηηθή θφξκνπια, 
 ιακβάλνληαο ππφςε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα ηνπ αγσγνχ (δηακέηξεκα αγσγνχ, αξηζκφο θαη δηακέηξεκα 
πθηζηάκελσλ θαισδίσλ). Η ρξήζε ηεο θφξκνπιαο απηήο πξνβιέπεηαη  λα κεηψζεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη 
λα δηελεξγείηαη νπηηθφο έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο αγσγψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε δαπάλε  θαη ην ρξφλν παξνρήο ηεο 
ππεξεζίαο ζε Γηθαηνχρνπο  Οξγαληζκνχο.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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