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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

      Εκ  του υπ’ αριθ. 16/5-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 211/2018 

Περί έγκρισης ή µη του αιτήµατος της WIND 
για άδεια χορήγησης δικαιωµάτων 

διέλευσης σε περιοχή εκτός του σχεδίου 
πόλεως των Μεγάρων. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Ιουλίου 2017 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12143/29-6-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Λέλης Μελέτιος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Ρήγα Ιωάννα 
∆ήµας Ιωάννης  Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Καράµπελας Κων/νος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος  Πιλίλης Σωτήριος 

Φυλακτός Κων/νος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καστάνη Αικατερίνη  ∆ρένης Αθανάσιος 

Κολάτας Ιωάννης  Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Ρήγα Ελένη  Κόττας Βασίλειος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Γρίβα Παναγιώτα 

Πολυχρόνης Ιερόθεος  --------------- 

Σωτηρίου Γεώργιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Μαρινάκης Ιωάννης  -------------- 

Βαρελάς Κλεάνθης  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μαργέτης Παναγιώτης   

Χοροζάνης Αντώνιος    
Μιχάλαρος Ιωάννης   

   
        Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
 Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 
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      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε όπως το 23ο θέµα της ηµερησίας 
διατάξεως συζητηθεί ως 2ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως.  
����������������������������������.. 

Ακολούθως o κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 34ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 10864/2018 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου µε θέµα: 
«Περί Αιτήµατος της WIND για Άδεια Χορήγησης δικαιωµάτων ∆ιέλευσης σε 
περιοχή εκτός του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων», η οποία έχει ως εξής:  
 
     «Σας διαβιβάζουµε σε αντίγραφα την υπ αρ.: 9994/23-05-2018 αίτηση της 
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και επισυναπτόµενα όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα σχέδια, σκαριφήµατα, τοµές & όψεις  της 
άνω εταιρίας η οποία ζητά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 και του 
παραρτήµατος Χ του Ν.4463/2017, αλλά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4070/12 (ΦΕΚ – 82/Α/12) και ιδίως τα άρθρα 28 & 40 και το παράρτηµα Χ αυτού 
(∆ιαδικασία χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης), όπως και του άρθρου 29 του 
Ν.3431/2006 όπως ισχύει της ΚΥΑ, άδεια  χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης για 
την εγκατάσταση εντός των χώρων αρµοδιότητάς µας του δηµοσίου δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκεκριµένα εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, 
εγκατάσταση φρεατίων σε οδόστρωµα οδού  εκτός του σχεδίου πόλεως των 
Μεγάρων: 
      Συγκεκριµένα αφορά διάνοιξη τοµών, εκσκαφή χανδακίων και ανόρυξη τάφρων 
συνολικού µήκους 860 µέτρα, κατασκευή & τοποθέτηση φρεατίων συνολικά 4 
τεµάχια. 
      Οι επεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν επί ανωνύµου οδού που ξεκινάει από την 
διασταύρωση της µε την ΠΕΟΑΚ και οδεύοντας νοτινά έως την συµβολή της µε 
δασική οδό στη θέση ¨Χελωναρέα¨ εκτός του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων.  
      Οι εργασίες για τον χάνδακα θα γίνουν και από τις δύο µεριές του παραπάνω 
δρόµου στα δύο ακριανά σηµεία δεξιά & αριστερά του οδοστρώµατος της οδού, 
οπότε το µήκος των εκσκαφών είναι 430 + 430 = 860 µέτρα. Η επιφάνεια του 
οδοστρώµατος είναι ασφαλτοστρωµένη για τα πρώτα 200 µέτρα και 
χωµατοστρωµένη για τα υπόλοιπα 230 µέτρα επί συνόλου 430 µέτρων δρόµου.            
       ∆εν  υποχρεούται να πληρώσει η Εταιρεία τα ΤΕΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ και τα ΤΕΛΗ  
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για εργασίες εκσκαφής (διάνοιξη τοµών, 
ανόρυξη χανδάκων-τάφρων) και εγκατάσταση φρεατίων σε περιοχές εκτός του 
σχεδίου πόλεως όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 5, και στην 
παράγραφο 3.2 του άρθρου 6 στις διατάξεις  του κανονισµού 528/075/23-06-2009 
της Ε.Ε.Τ.Τ. κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παράγραφος 6, του Ν.3431/2006, ΦΕΚ 
Β’ 1375/10-07-2009 όπως ισχύει, αλλά και του άρθρου 13 αρ. οικ. 725/23 του ΦΕΚ 
5/05-01-2012. Συγκεκριµένα αναγράφεται ότι «Τα Τέλη Εγκατάστασης ∆ιέλευσης 
έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν Ευρώ) στις περιπτώσεις ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός 
σχεδίου πόλεως» 
                Παρακαλούµε να αποφασίσετε εάν θα επιτραπεί η άδεια χορήγησης 
δικαιωµάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακού δικτύου της WIND που περιλαµβάνει 
επεµβάσεις σε οδόστρωµα δρόµου που βρίσκεται εκτός του σχεδίου πόλεως των 
Μεγάρων µε εκσκαφές για διάνοιξη τοµών, εκσκαφή χανδακίων, ανόρυξη τάφρων, 
κατασκευή - τοποθέτηση & εγκατάσταση φρεατίων. 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1) Αίτηση  WIND 9994/23-05-2018 
2) Ένα ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
3) Μία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
4) Μία ΤΟΜΗ - ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ εντός της Τεχνικής Εκθέσεως 
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5) Ένα έντυπο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
6) Ένα έντυπο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ & ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 
7) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από την ανώνυµη 

εταιρεία WIND κ. Βασίλειου Μεσσηνιώτη  
8) Υπ’ αρ.πρωτ.: 62477/04-09-2017 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ της WIND 
9)  Μία ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (GOOGLE) 
10) Έγγραφο της ΕΕΤΤ µε θέµα: Βεβαίωση Κατοχής Γενικής Άδειας (µε ηµεροµηνία 12-12-2017) 
11)  Ένα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  WIND 
12)  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κατά παντός ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (C.A.R.)  
13)  Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του Σωτηρίου Κατσιµίχα ∆/ντης της αναδόχου 

εταιρίας ΙΝΤRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (INTRAKAT) που έχει αναλάβει το παραπάνω έργο της WIND. 

  
Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω και συζήτησε 

και αντάλλαξε απόψεις. 
    Αφού είδε και τις ∆/ξεις  του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 29 του 
Ν. 3431/2006,  των άρθρων 28 και 40 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’82/10-4-2012), 
καθώς και τις του άρθρου 11Ν. 4463/2017 όπως ισχύουν. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

          Α) Εγκρίνει την άδεια χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου στην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ που περιλαµβάνει 
επεµβάσεις σε οδόστρωµα δρόµου που βρίσκεται εκτός του σχεδίου πόλεως των 
Μεγάρων µε εκσκαφές για διάνοιξη τοµών, εκσκαφή χανδακίων, ανόρυξη τάφρων, 
κατασκευή - τοποθέτηση & εγκατάσταση φρεατίων και σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται αναλυτικά, στο ιστορικό της παρούσης . 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 211/2018. 

��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
                            

Ο  Αντιπρόεδρος                            Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος ∆ήµας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 

 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΜέγαραOOOOOOO. 
Ο 

∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


