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                 Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α    

Από ηο πρακηικό  ηης 11ης / 12.10.2022  ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ξοιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:    17 /2022 

ΘΔΚΑ 3ο: Ξερί έγκριζης  ηης  προηεινόμενης  θέζης  ηοποθέηηζης - εγκαηάζηαζης 

ηηλεπικοινωνιακής καμπίνας ζηην  Θοινόηηηα Βέλοσ.  

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 12η  ηνπ κελόο Νκηωβρίοσ  ηνπ έηνπο 2022 
εκέξα Ρεηάρηη  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 7861/07.10.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 
Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 
ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Παξόληα Μέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Νηθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Καηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Κσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 3ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  έγθξηζε  ηεο  

πξνηεηλόκελεο  ζέζεο  ηνπνζέηεζεο - εγθαηάζηαζεο ηειεπηθνηλσληαθήο θακπίλαο ζηελ  Κνηλόηεηα Βέινπ, 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε  ηεο  πξνηεηλόκελεο  ζέζεο  ηνπνζέηεζεο - εγθαηάζηαζεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

θακπίλαο ζηελ  Κνηλόηεηα Βέινπ.  

ΠΣΔΡ.:  

1. Οη αξηζκ. 4270/17-06-2022  θαη  6282/18-08-2022 αηηήζεηο ηεο εηαηξείαο HELLENIC OPENFIBER M.A.E.  

2. Ζ Σερληθή έθζεζε, ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε.  

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4463 / Α’ / 30-3-2017 πεξί «Μέηξα κείσζεο ηνπ θόζηνπο εγθαηάζηαζεο πςίξξπζκσλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ – Δλαξκόληζε ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2014/61/ΔΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

4. Ο  Ν.4070/2012 (Α82), όπσο ηζρύεη κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ.  

5. H αξηζκ. 10/2022 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο Βέινπ πεξί  « Γηαηύπσζεο απόςεσλ γηα ηελ 

πξνηεηλόκελε ζέζε ηνπνζέηεζεο – εγθαηάζηαζεο ηειεπηθνηλσληαθήο θακπίλαο ηεο εηαηξείαο HELLENIC 

OPENFIBER M.A.E. ζηελ θνηλόηεηα Βέινπ». 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΒΧΩ9Π-ΧΡΛ



Ζ εηαηξεία «HELLENIC OPENFIBER M.A.E.» κε ην ζρεη. (1)  δήηεζε από ην Γήκν καο λα ηεο ρνξεγεζνύλ  

δηθαηώκαηα δηέιεπζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηνπ Ν. 4463/2017 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη  δίθηπν νπηηθώλ ηλώλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα (1) ηειεπηθνηλσληαθή  θακπίλα  

δηαζηάζεσλ 0,85 κ. x 0,45 κ. x 1,30 κ. (ΜxΠxΤ) θαη εθζθαθή κηθξνηάθξνπ κήθνπο 20,00 κ., πιάηνπο 0,05 κ. θαη 

βάζνπο 0,40 κ. επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μπόηζαξε ζηελ θνηλόηεηα Βέινπ (έκπξνζζελ ησλ 

ηδηνθηεζηώλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ νδώλ  Αγίαο Μαξίλαο 47 θαη Μπόηζαξε 2). 

Ζ  πξνηεηλόκελε ζέζε ηεο θακπίλαο όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε είλαη επί ηεο πιαηείαο 

Μπόηζαξε (έλαληη ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ  Μπόηζαξε 2).  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Τπεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο  

δηέιεπζεο  ζηελ εηαηξεία  «HELLENIC OPENFIBER M.A.E.» γηα ην ππόςε έξγν, ειζηγείηαι θεηικά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

– εγθαηάζηαζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο  θακπίλαο επί ηεο πιαηείαο Μπόηζαξε (έλαληη ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη επί 

ηεο νδνύ Μπόηζαξε 2). 

            Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 
 
    Γεωργία Πανηάρμη                    Γημήηριος Ξολίηης 
Αγρονόμος Ροπογράθος Κητ/κός Ξ.Δ.6              Ξολιηικός Κητ/κός Ξ.Δ.3 

 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξ. 73 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

Διζηγείηαι ζεηηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο  θακπίλαο ηεο εηαηξείαο 

HELLENIC OPENFIBER M.A.E. ζηελ θνηλόηεηα Βέινπ, επί ηεο πιαηείαο Μπόηζαξε (έλαληη ηεο ηδηνθηεζίαο 

πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Μπόηζαξε 2), όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 17/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Μέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΒΧΩ9Π-ΧΡΛ
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