
 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 
 
 Εκ του υπ’ αριθ. 1/30-1-2018  πρακτικού τακτικής  συνεδριάσεως της  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Μεγαρέων. 

 

Αριθ. Αποφ.: 2/2018    Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόχου ΟΤΕ Α.Ε. (Α/Κ 

ΜΕΓΑΡΩΝ) 

 

     Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  30-1-2018  ημέρα Τρίτη    

και ώρα 09:30  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε τακτική  

συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1954/26-1-2018  εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη  που επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α’)   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων 

κ.Γρηγόρης Σταμούλης  διαπίστωσε ότι από τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αντώνιος Χοροζάνης         Ι.Μιχάλαρος 

2 Γεώργιος Μιχάλαρος        Ε.Βογιατζή 

3 Δημήτριος Παπανίκος          Σ. Φωτίου  

4 Νικόλαος Παπαπανούσης         Κ.Δρυμούσης 

5          

6    

7    

8 

9 

   

  

      Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο 

κ.Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ,  εισηγείται  το 2ο θέμα της 

ημερησίας δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών της 

Επιτροπής , την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 1943/26-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών- Εργων, στην οποία αναφέρει τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΟΤΕ Α.Ε.   (Α/Κ ΜΕΓΑΡΩΝ) 
Σχετ:1) Η υπ’αριθμ.πρωτ.: 723 /12 -1-2018 αίτηση παρόχου 
        2) Η υπ’αριθμ.πρωτ.: 1105 /19 -1-2018 αίτηση παρόχου 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 
Σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους  για ψηφιακή σύγκλιση βάσει της Ψηφιακής  Ατζέντας 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020 το 100% του πληθυσμού  πρέπει να διαθέτει ταχύτητες έως  30 
Mbps,  ενώ το 50% του πληθυσμού θα έχει ταχύτητες  έως 100Mbps. 
Ο Όμιλος ΟΤΕ Α.Ε. στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς 
(NGA) σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας ¨» ,Α/Κ Μεγάρων Γ’ φάση, αιτείται την χορήγηση 
δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας  μας (πόλη των 
Μεγάρων), δίκτυο  ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με : 
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4070/2012(ΦΕΚ Α’82/10-4-2012) «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
, μεταφορές , τουριστικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 
Β) Την υπάριθμ.725/23/2012 (ΦΕΚ 5Β’/5-1-2012) ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων 
διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 
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Γ) Την 528/075 (ΦΕΚ Β’ 1375/10-7-2009) απόφαση της ΕΕΤΤ» Κανονισμός καθορισμού των τελών 
διέλευσης ,των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και δικαιώματα διέλευσης για την εγκατάσταση 
εντός των χώρων αρμοδιότητας μας του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Δ) Τον Ν.4463(ΦΕΚ Α΄ 42/30-3-2017) καθορισμός του ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών. 

Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν για την εγκατάσταση του δικτύου  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αφορούν : 

1. Την διάνοιξη μικροτάφρου συνολικού μήκους 8.560,00μ + 2.563,00 μ = 11.123,00μ 
διαστάσεων πλάτους 0,10μ και βάθους 0,45μ σε οδοστρώματα των οδών της πόλης μας. 

2. Την κατασκευή 43+2=45τεμαχίων φρεατίων ΦΙV διαστάσεων 1,40μ χ1,00μ χ 1,00μ & 
5 φρεάτια ΦΙΙΑ διαστάσεων 1,80μ χ1,90μ χ 1,35μ σε οδοστρώματα των οδών της πόλης μας. 

3. Την τοποθέτηση 46+5 τεμαχίων καμπινών σε πεζοδρόμια εκ των οποίων οι 30 
τοποθετούνται σε θέσεις παλαιών καμπινών που αναβαθμίζονται και οι υπόλοιπες 21 
τοποθετούνται σε νέα θέση.  

4. Την διάνοιξη τάφρου συνολικού μήκους 85,00μ+17,00μ=102,00μ 
 διαστάσεων πλάτους 0,40μ και βάθους 0,70μ σε πεζοδρόμια οδών της πόλης μας  

Η όδευση της χάραξης εκσκαφής καθώς και οι θέσης εγκατάστασης των φρεατίων – καμπινών 
αποτυπώνονται σε συνημμένο πίνακα και χάρτη. 
 Η ισχύς της άδειας να έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών από την έναρξη των εργασιών. 

Το κόστος επένδυσης για τον ΟΤΕ στο Δήμο Μεγαρέων θα ανέλθει σε 1.250.000€ περίπου. 
Σύμφωνα με την 528/075 απόφαση κανονισμού καθορισμού της ΕΕΤΤ, ο υπολογισμός των τελών 

διέλευσης καθώς και το τελών χρήσης εγκατάστασης (ετήσιο τέλος ανά έτος)  στο Δήμο μας  ,  
ανέχεται στο ποσό των 19.423,31€ &1.363,31€ αντίστοιχα.  

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Με την ολοκλήρωση των έργων θα υπάρξουν πολλά οφέλη στο Δήμο μας τόσο για τις τοπικές 

επιχειρήσεις , όσο και για τους Δημότες: 
Για τις τοπικές επιχειρήσεις: 
Τόνωση τοπικής οικονομίας 
Νέες δυνατότητες και ευκαιρίες 
Επιπλέον οφέλη για επιχειρήσεις   εστίασης & real estate 
Εγκατάσταση νέων εταιρειών στο Δήμο 
Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι Δήμων χωρίς οπτικές ίνες 
Για τους δημότες: 
Αναβαθμισμένη εμπειρία  internet 
Πρόσβαση σε πολύ υψηλές ταχύτητες internet  
Λιγότερες βλάβες-λιγότερα σκαψίματα για αποκατάσταση βλαβών 
Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις   e-υπηρεσίες του Δημοσίου 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 11 του Ν. 4463/2017 με το οποίο 
αντικαθιστά και τροποποιεί το άρθρο 28 του Ν.4070/2012 η άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης 
επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 
Χ. Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και 
περιορισμών ή όρων αυτών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει 
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

Με βάση όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε  σχετική απόφαση περί της χορήγησης 
δικαιωμάτων διέλευσης στον όμιλο ΟΤΕ Α.Ε, για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας  μας 
(πόλη των Μεγάρων), δίκτυο  ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 28 
του Ν. 4070/2012(ΦΕΚ Α’82/10-4-2012) καθώς και τις του Ν. 4463/2017 όπως ισχύουν. 

 

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 

και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α)   Εγκρίνει την  χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στον όμιλο ΟΤΕ Α.Ε, για την 

εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας  μας (πόλη των Μεγάρων), δίκτυο  

ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 

4070/2012(ΦΕΚ Α’82/10-4-2012) καθώς και τις του Ν. 4463/2017 όπως ισχύουν. 

 

Β) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
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Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 2/2018  

 

 

 

 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  

 Νικόλαος Παπαπανούσης 

 Γεώργιος Μιχάλαρος 

 Δημήτριος Παπανίκος 

Αντώνιος Χοροζάνης 

  

 

  

   

  

  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 30-1-2018 
 

 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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