
 

 

 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

1o Θέμα : Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη Δ.Κ.  
             Κρυονερίου. (εξ αναβολής)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

2) Το υπ’ αρ.πρωτ. 4541/21-2-13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου 

Διονύσου με τα συνημμένα του: 

 α) Το υπ ΄αριθμ. πρωτ. 1089/13 αίτημα άδειας διέλευσης δικτύου και εγκατάστασης 
καμπίνας   της Hol.  
β) Το υπ ΄αριθμ. πρωτ. 4541/13 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν 
συμπληρωματικά     στοιχεία της μελέτης. 
γ) Το Ν.3431/06 Περί Ηλεκτρονικών επικοινωνιών & άλλες διατάξεις. 
δ) Την υπ΄αρίθμ. 67/2012 Α.Δ.Σ. περί «Έγκρισης καθορισμού Τελών Διέλευσης» , 

σύμφωνα με το Ν.3431/2006. 

3)Την υπ’ αρ.   16/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρυονερίου. 

 
   Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1/Ν.3431, «Οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο 
Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α , σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι.» κατόπιν εγκρίσεως της δημόσιας αρχής που 
είναι αρμόδια για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. 
 Η εταιρεία HOL υπέβαλλε πλήρη φάκελο μελέτης για την εγκατάσταση του Υπαίθριου 
Κατανεμητή Οπτικού Δικτύου (καμπίνα) ο οποίος θα εξυπηρετήσει δίκτυο οπτικών ινών στη Δ.Κ. 
Κρυονερίου. Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης είναι σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (Ο.Τ.90), 
σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 11052/Τ1064.21.4.92 Απόφαση Νομάρχη με την οποία κυρώθηκε η  
Πράξης Εφαρμογής για την ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης, στη συμβολή των οδών 
Σφακτηρίας και Λακωνίας της Δ.Κ. Κρυονερίου.  Οι τεχνικές προδιαγραφές της εγκατάστασης, η 
ακριβής θέση της καμπίνας και φωτογραφικό υλικό προσκομίστηκαν με το συνημμένο φάκελο. 
 Κατόπιν τούτου, εισηγούμαι την έγκριση εγκατάστασης  της υπέργειας αυτής ευκολίας επί 
κοινοχρήστου οικοπέδου στην Δ.Κ. Κρυονερίου της εταιριας HOL (HELLAS ON LINE) , σύμφωνα 

και με την υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρυονερίου.  
   Το ύψος  ενοικίου του χώρου που θα καταλάβει η εγκατάσταση της υπαίθριας ευκολίας θα 
καθορισθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.      
 
 
Συνημμένα 
1).Το υπ’ αρ.πρωτ. 4541/21-2-13 έγγραφο 
  της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Διονύσου 
2) Η υπ’ αρ. 16/2013 απόφαση του Τ.Σ. της   Δ.Κ. Κρυονερίου 
   ΕΔ.                                            

1.Γεν.Αρχείο 
 2.φ.Εισηγήσεων ΕΠΖ                                                                                                         Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
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