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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/02/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 50  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/28.02.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/02/2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 
2319/23.02.2018, 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 ένα (21) µέλη και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                                     
    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Αξιώτης Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βεχλίδη Μαρία 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  
20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
21.   
22.   
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 της αιτήσεως της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αρ.πρωτ.: 1935/12.02.2018 για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η   οποία έχει ως εξής 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12-02-2018 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1935 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
       Προς 
        Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Κατόπιν της υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1801/08.02.2017 αιτήσεως της εταιρείας Vodafone –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 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 (δίκτυο 
πρόσβασης/πρώην HOL), χορηγήσετε άδεια τοµής  οδοστρωµάτων  και πεζοδροµίων στα  τµήµατα οδών έτσι 
όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:   

 
 

Α/α ΟΔΟΣ Από Έως ΜΗΚΟΣ(μ) Εγκάρσιες 
1 Διστόμου Σουκατζίδη Αμασείας 135 

9 

2 Δήλου Φορμίωνος Διστόμου 388 
20 

3 Καλαβρύτων Σουκατζίδη Αμασείας 301 
27 

4 Κορδελιού Φορμίωνος Ερυθραίας 130 
6 

5 Ναυπακτίας Ηρώς Κων/πουλου Φορμίωνος 144 
10 

6 Κάλχαντος Ηρώς Κων/πουλου Φορμίωνος 158 
8 

7 Λαέρτου Φορμίωνος Πέλοπος 55 
4 

8 Τραπεζούντος Αμάσειας Δήλου 130 
7 

9 Ανδριανουπόλεως Αμάσειας Αρήτης 700 
40 

10 Επαμεινώνδα Φορμίωνος Φορμίωνος 57 
3 

11 Πέλοπος Λαέρτου Νέας Εφέσου 103 
5 

12 Ξυπέτης Φορμίωνος Πέλοπος 129 
10 

13 Ερυθραίας Κάλχαντος Κορδελιού 144 
6 

14 Σειρήνων Φορμίωνος 

Ηρώς 

Κωνσταντινοπουλου 114 

7 

15 Ηρώς Κωνσταντινοπουλου Αμασείας  Λαέρτου 400 
22 

17 Πολυζωίδου Ηρώς Κωνσταντινοπουλου Ανδριανουπόλεως 92 
5 

18 Σειζάνη Φορμίωνος Πέλοπος 38 
5 

19 Νέας Εφέσου Πέλοπος Ηρ.Σκοπευτηρίου 5 
1 



20 Ναπολέοντα Σουκατζίδη Ηρώς Κωνσταντινοπουλου Διστόμου 13 
3 

21 Αρήτης Φορμίωνος Πέλοπος 150 
8 

22 Αρήτης Φορμίωνος Πέλοπος 150 
9 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.536,00 215 
  
Συνολικό µήκος : 3.536,00µ. 

Εγκάρσιες : 215,00 µ. 

Τελικό συνολικό µήκος : 3.751,00 µ. 

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) 3,751 406,95 € 1.526,50€  

ΕΥΚΟΛΙΕΣ (φρεάτια & καµπίνες) 0 244,17€ 
         
        0,00€  

 ΣΥΝΟΛΟ      1.526,50€  

     

     

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ  

     

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΑΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΟΥ (km) 3,751 0,175 1118,75 734,38€ 

        
     
     

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (2ΧΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ) : 2*734,38= 1468,76€  
 
 
Όπου 3,751 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 EDIL HELLAS ATEBE, έχει αναλάβει για λογαριασµό της εταιρείας  «VODAFONE», την κατασκευή του 
έργου για την επέκταση του δικτύου της και τη δηµιουργία υποδοµής για πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς. Στα πλαίσια 
του έργου, η EDIL HELLAS ATEBE θα προβεί µεταξύ άλλων, σε εκσκαφή, κατασκευή και αποκατάσταση σκαµµάτων, 
φρεατίων, υπαίθριων κατανεµητών και στην εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, στην περιοχή του ∆ήµου. 
Πριν την έναρξη των εργασιών θα αναρτηθεί κατά µήκος των οδών που θα πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή, 
προειδοποιητική ταινία προκειµένου να αποφευχθεί η στάθµευση οχηµάτων. 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά τη διάνοιξη µικροχάνδακα. Η κατασκευή των χανδάκων θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
µέθοδο του micro-trenching (µικροχάνδακες). 
Ο χάνδακας θα κατασκευαστεί µε τη χρήση συνδυασµού µικρού φορτωτή (bobcat) και ειδικού τροχού χανδάκων, ειδικά 
προσαρτηµένου στον φορτωτή. Τα µηχανήµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί, για να ελαχιστοποιούν τη φθορά και την 
όχληση. Ο τροχός εκσκαφής  φέρει τα 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, ο οποίος µπορεί και καθορίζει το βάθος του χάνδακα. Το βάθος θα 
είναι 0,40 εκατοστά ενώ το πλάτος του τροχού θα είναι 0,08 εκατοστά. 
Οι πινακίδες σήµανσης που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι του ίδιου µεγέθους µε τις πινακίδες  της µόνιµης σήµανσης. 
Θα έχουν κίτρινο υπόβαθρο και ορθογώνιο σχήµα και θα είναι κατασκευασµένες από υλικό υψηλής 
αντανακλαστικότητας. Οι διαστάσεις  τους θα είναι για τις ρυθµιστικές διαµέτρου 600χιλ. και για τις κινδύνου επίσης 
600χιλ. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν είτε σε στύλους πακτωµένος στο πεζοδρόµιο είτε σε ειδικές βάσεις στήριξης. 
Επίσης, για τον αποκλεισµό των εργοταξιακών χώρων θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί κώνοι ύψους 0,75 µέτρων , ενώ 
κατά την πρόσβαση των εισόδων –εξόδων του εργοταξίου θα διαµορφωθούν κατάλληλα οι χώροι. 

Στο τέλος της ημέρας θα σταματά η εκσκαφή και το συνεργείο θα εγκαθιστά τους σωλήνες που 

προβλέπονται εντός του χάνδακα. Στη συνέχεια ο χάνδακας θα πληρώνεται με σκυρόδεμα και στο 

άνω μέρος θα τοποθετείται ειδική ταινία σήμανσης. Μετά από τουλάχιστον μία ημέρα, εφόσον το 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα γίνεται η επαναφορά του οδοστρώματος στην πρότερη του 

κατάσταση. 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνεται άμεση φορτοεκφόρτωση – 

μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποσύνθεσης και εκσκαφής σε νόμιμα αδειοδοτημένους 

χώρους έναπόθεσης (δεν θα γίνει εναπόθεση μπάζων σε κανένα σημείο των πεζοδρομίων και των 

δρόμων).  Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας διαθέτει την υπ’αριθ. πρωτοκ. Φ.6389/1230/ΠΕΡΙΒ-

ΣΑ/2013 άδεια για τη συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από την 

αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία επισυνάπτεται. 

Για όλες τις εργασίες θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική 

προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 

(ΔΙΠΑΔ/οικ502/01-07-2003- ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003). 

Για την εκτέλεση των εργασιών και πέρα από τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ληφθούν υπ’ όψη και οι 

απαιτήσεις των αρμοδίων φορέων (Δήμος, ΕΠΑ, κ.λ.π.), που θα αναφέρονται στις άδεις τομών, που θα 

χορηγηθούν (σημειωτέον ότι έχουν γίνει οι σχετικές συνεννοήσεις με τους παραπάνω φορείς), στοιχεία τα οποία 

έχουν ληφθεί υπ’όψη κατά την σύνταξη μελέτης.



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 αίτηση  Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αρ.πρωτ.: 1935/12.02.2018 για υπόγεια εγκατάσταση 
οπτικών ινών όπως  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)  
Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10)  
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  12) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος, 20) Αλεξοπούλου 
Μαρία 21) Κατσαρέλης Νικόδηµος  . 
 

 
 
 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/03/2018 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


