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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/02/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  43 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/28.02.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/02/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2241/24.02.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ  
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  



20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Αλεξοπούλου Μαρία  
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση χορήγησης άδειας µετά την αριθµ. πρωτ.: 12903/29-11-2016 
αιτήσεως της εταιρείας WIND A.E.  για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών, οι 
οποίες προορίζονται για χρήση τηλεφωνικών δικτύων . 
 

Ο κ. Πρόεδρος  ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της διευθύντριας των τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η 
οποία έχει ως εξής : 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14-02-2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1707 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
        Προς 
        Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Κατόπιν της υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 12903/29-11-2016 αιτήσεως της εταιρείας 
WIND A.E.   για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών, οι οποίες προορίζονται για χρήση τηλεφωνικών 
δικτύων του συγκεκριµένου παρόχου,  παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4070/2012, του Ν. 3431/2006 και της υπ' αριθµ. ΚΥΑ 725/23/2012 (που αφορά δικαιώµατα διέλευσης 
για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρµοδιότητάς των ∆ήµων), δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συγκεκριµένα στα πλαίσια της κατασκευης του έργου «ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΟΤΑ-
ΦΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΙΚΩΝ ΙΝΩΝ», χορηγήσετε άδεια τοµής  οδοστρωµάτων  και 
πεζοδροµίων στα  τµήµατα οδών έτσι όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:   
 
Συνολικό µήκος: 0,135km. 
Επίσης σύµφωνα µε την προαναφερθείσα νοµοθεσία όπως και µε το υπ' αριθµόν 1375/10-07-
2009 ΦΕΚ η παραπάνω εγκατάσταση υπόκειται σε ΤΕΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚ∆ΟΣΗ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΎΠΟΥΣ:  
 

     

ΤΕΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ  

     

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΟΥ (km) 0,135 406.95 € 54,94€  

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ  

     



  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΑΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΟΥ (km) 0,135 0,175 1.328,57 31,39€ 

        

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (2ΧΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ) : 2*31,39= 62,77€  
 
Όπου 0,135 τα χιλιόµετρα του δικτύου, 0,175 σταθερός συντελεστής  και ΑΠΑΑ ο µέσος 
όρος τιµής ζώνης των αντικειµενικών αξιών ακινήτων στην Καισαριανή.  
 
Τα τέλη διέλευσης θα πληρωθούν στο ∆ήµο άπαξ, ενώ τα τέλη χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης θα πληρώνονται σε ετήσια βάση αρχής 
γενοµένης της ηµεροµηνίας εκδόσεως της απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αφού πρώτα ενηµερωθεί η ενδιαφερόµενη εταιρεία.     
 
Επισυνάπτονται  

1. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου έτσι όπως κατατέθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, 
από την ενδιαφερόµενη εταιρεία καθώς και  

2. Το απαραίτητο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των απαιτούµενων εργασιών εγκατάστασης 
του δικτύου οπτικών ινών.   

 
       Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Συνηµµένα  
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Η εταιρεία LINK A.E.   έχει αναλάβει για λογαριασµό της εταιρείας “WIND A.E. », 
την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΠΙΚΩΝ ΙΝΩΝ  
 Στα πλαίσια του έργου, η LINK A.E. θα προβεί µεταξύ άλλων, στην εκσκαφή, κατασκευή και 
αποκατάσταση σκαµµάτων και στην εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, σε περιοχές αρµοδιότητας 
του ∆ήµου Καισαριανής.  
Η κατασκευή των χανδάκων θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο του micro-trenching (µικροχάνδακες). 
Οι χάνδακες θα κατασκευαστούν στην άκρη του δρόµου και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός (1) 
µέτρου από την άκρη του δρόµου. Οι χάνδακες θα κατασκευαστούν µε τη χρήση συνδυασµού µικρού 
φορτωτή (bobcat) και ειδικού τροχού χανδάκων, ειδικά προσαρτηµένου στον φορτωτή.  
Τα µηχανήµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί, για να ελαχιστοποιούν την φθορά και την όχληση. Ο τροχός 
εκσκαφής, φέρει κατάλληλα πλευρικά καλύµµατα για µείωση της όχλησης και περιορισµό των 
προϊόντων εκσκαφής από το σηµείο εργασίας και µόνο.  
Ο τροχός ελέγχεται από το χειριστή του φορτωτή, οποίος µπορεί και καθορίζει το βάθος του χάνδακα. 
Στην περίπτωση του συγκεκριµένου έργου, το βάθος θα είναι 45 εκατοστά, ενώ το πλάτος του τροχού 
θα είναι 8 εκατοστά.  
Tο µεσηµέρι κάθε ηµέρας θα σταµατά η διάνοιξη χάνδακα και το συνεργείο αρχικά θα εγκαθιστά τους 
σωλήνες που προβλέπονται εντός του χάνδακα, δηλαδή 3 σωλήνες HDPE διαµέτρου 50mm. Στη 
συνέχεια ο χάνδακας θα πληρώνεται µε σκυρόδεµα έως βάθος 5 εκατοστών και στο άνω µέρος θα 
τοποθετείται ειδική ταινία σήµανσης. Μετά από τουλάχιστον µία ηµέρα, εφόσον το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες θα γίνεται η αποκατάσταση του χάνδακα µε άσφαλτο.  
 

2. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 



Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα διαρκέσει 15 εργάσιµες ηµέρες αρχής γενοµένης από 
την παραλαβή της σχετικής άδειας από το ∆ήµο Καισαριανής. 

Είναι προφανές ότι ο χρόνος αυτός θα µπορούσε να αυξηθεί στην περίπτωση που οι καιρικές 
συνθήκες, ή άλλοι απρόβλεπτοι παράγοντες, δεν επιτρέψουν την εκτέλεση εργασιών για κάποιο 
χρονικό διάστηµα. 
           
           Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.  
            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                                                            
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
΄ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την χορήγησης άδειας µετά την αριθµ. πρωτ.: 12903/29-11-2016 

 αιτήσεως της εταιρείας WIND A.E.  για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών, 
οι οποίες προορίζονται για χρήση τηλεφωνικών δικτύων όπως αναλυτικά 
αναφέρεται εισηγητικά . 
 

. 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 18) 
Καµπάκας Αντώνιος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος 21) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 22) Κακανάκης Ευάγγελος, 23) Αλεξοπούλου 
Μαρία .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/03/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
     

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


