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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ…2/ 2017
Έκφραση σύμφωνης γνώμης στη Χορήγηση
Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης
Εργασιών του Παρόχου «COSMOTE – OTE
A.E.»
.

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 24 του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
..του έτους…2017…ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και
ώρα…10.30 συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ…3863/ 20.02.2017…πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ.
Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα , που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου, επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/10 και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) εκ των εννέα (9)
τακτικών μελών της και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Νάννου- Παπαθανασίου Ισιδώρα
Κουτσούκος Σπυρίδων
Μαριδάκης Κωνσταντίνος
Κορρός Μιχαήλ
Πάλλας Αλέξανδρος
Καπετανάκης Γρηγόριος (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Τσαβαρής Ιωάννης
Δερτούζος Εμμανουήλ
Χατζής Αντώνιος
Καραγιάννη-Αντωνίου Ευαγγελή

Συνεχίζεται η Συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Δήμαρχος Σαλαμίνος κ. Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου , εισηγείται το θέμα που
αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης στη Χορήγηση Δικαιώματος Διεύλεση –
΄Αδεια Εκτέλεσης Εργασιών του Παρόχου «COSMOTE – OTE A.E.» υποβάλλει την
σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
Η εταιρεία «COSMOTE-OTE A.E.» με αιτήσεις της ζητεί την χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακού υλικού και εγκατάστασης
τηλεπικοινωνιακών φρεατίων σύμφωνα με τα σχέδια και σκαριφήματα που
συνοδεύουν τις σχετικές αιτήσεις των έργων NGA A/K ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και NGA
A/K ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Για την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού υλικού, διέλευση οπτικής ίνας στις
προτεινόμενες θέσεις έχουν ληφθεί εγκρίσεις εκσκαφικών εργασιών για την
κατασκευή δικτύου οπτικών ινών σε οδούς του Δήμου Σαλαμίνας ,αντικατάσταση
υφιστάμενων και νέων KV και φρεατίων από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς-ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων. Πλέον αυτών έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης αιτήσεις για
έγκριση εγκατάστασης καμπινών που αφορούν τα δύο έργα.
Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη:
Τίς με υπ.Αρ. Πρωτ. 28132/ 22-12-2016 και 1294/20-01-2017 αιτήσεις του
παρόχου «COSMOTE-OTE A.E» που αφορά την έγκριση δικαιωμάτων
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διέλευσης και τους φακέλους που συνοδεύουν τις αιτήσεις.
Την υπ. Αρ 725/23/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5/Τβ/5-1-13)
περί της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α710-04-2012), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
28 αυτού («Δικαιώματα Διέλευσης»), όπως ισχύει.
Τον 528/075/23-06-2009 (ΦΕΚ 1375Β710-07-2009 Κανονισμό Καθορισμού
των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του
ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη
την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6 του Ν. 3431/2006
Το ότι από τη διαδικασία έλεγχου από τις υπηρεσίες μας διαπιστώθηκε η
πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων.
Η οριστική άδεια εκτέλεσης εργασιών θα χορηγηθεί μετά την έγκριση
εγκατάστασης καμπινών από την ΥΔΟΜ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την υπογραφή απόφασης για την χορήγηση-έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης
του παρόχου COSMOTE-OTE A.E στις θέσεις που περιγράφονται στις
αιτήσεις του και των υποβληθέντων από αυτόν χρονοδιαγραμμάτων
εκτέλεσης των εργασιών.
Ο παροχος μετά την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης υποχρεούται στην
έκδοση
εγγυητικής
επιστολής
καλής
εκτέλεσης
υπέρ
του
Δήμου(υπολογιζόμενο σε 4.483,59 €, στην καταβολή τελών διέλευσης και
χρήσης (υπολογιζόμενα σε 42.407,72 €) καθώς και την σύναψη
ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης, υπολογιζόμενα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10, αρθρ.7 της υπ. Αρ 725/23/2012
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 5/Τβ/5-1-13) περί της διαδικασίας
χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
έλαβε υπόψη της τον υποβληθέντα φάκελο της υπόθεσης, την εισήγηση της Τ.Υ.,
την υπ΄αριθμ. 3/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σαλαμίνας, την υπ΄αριθμ. 2/2017
απόφαση της Δ.Κ. Αμπελακίων, την 4/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σεληνίων μετά από
διαλογική συζήτηση ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-΄Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση-έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης

του παρόχου COSMOTE-OTE A.E στις θέσεις που περιγράφονται στις αιτήσεις
του και των υποβληθέντων από αυτόν χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των εργασιών.
Ο παροχος μετά την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης υποχρεούται στην έκδοση
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου(υπολογιζόμενο σε 4.483,59
€, στην καταβολή τελών διέλευσης και χρήσης (υπολογιζόμενα σε 42.407,72 €)
καθώς και την σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης,
υπολογιζόμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10, αρθρ.7 της υπ. Αρ
725/23/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 5/Τβ/5-1-13) περί της διαδικασίας
χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
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2.- Εισάγει το θέμα προς έγκριση στο Δ.Σ/λιο , σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.
3852/2010.
Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου
Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαριδάκης Κωνσταντίνος
Κορρός Μιχαήλ
Πάλλας Αλέξανδρος
Κουτσούκος Σπυρίδωνας
Καπετανάκης Γρηγόριος (αναπλ. μέλος)

Ακριβές Αντίγραφο
Σαλαμίνα 28-02-2017
Η Δήμαρχος Σαλαμίνος
Ισιδώρα-Νάννου Παπαθανασίου

