
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                                                                    Αριθ. Αποφ. 27/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: «Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε., για το έργο 

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ - ΔΕΥΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  
   

     Σήμερα την 28-12-2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, συνήλθε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), 
σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-
3-2020), την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018), ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 25962/23/12/2021 
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1.  Ανωγιάτης Αθανάσιος 

2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης     

3.  Παγγές Νικόλαος         

4.  Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  Καραμανίδης Δημήτριος  

6. Ματέρης Κωνσταντίνος  

7. Αμάραντος Αναστάσιος  

8.  Ζέρβας Φώτιος  

   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία 
δηλαδή εννιά μέλη από τα εννέα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έθεσε 
υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2ο θέμα και συγκεκριμένα την εισήγηση της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Η/Μ,  που έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: Ω8ΒΜΩΞΧ-Ι1Ν



 
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε., για το έργο  

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ - ΔΕΥΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

Σχετ. η υπ΄αρ.20937/5-10-2021,αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε.. 

 

Με το ανωτέρω σχετικό η εταιρεία αιτείται χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών εντός 

της πόλης της Πρέβεζας, στις οδούς όπως αναφέρονται στον πίνακα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείμενο εργασιών είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, δικτυακών 

εργασιών (συμμετρικά και οπτικά καλώδια) και λοιπών εργασιών, για την εγκατάσταση καλωδίων 

οπτικών ινών, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: Α) Διάνοιξη μικροτάφρου με 

χρήση μηχανικών μέσων (ειδικό χωματουργικό μηχάνημα - trencher), η τοποθέτηση πλαστικών 

σωλήνων (με χρήση εκτυλίκτριας) εντός της μικροτάφρου και στη συνέχεια η εγκατάσταση 

καλωδίου οπτικών ινών εντός των πλαστικών σωλήνων (με τη χρήση εξοπλισμού εμφύσησης 

καλωδίου οπτικών ινών και αεροσυμπιεστή) καθώς και οι σχετικές αποκαταστάσεις με σκυρόδεμα 

και άσφαλτο. Β) Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων εντός υφιστάμενης υποδομής του ΟΤΕ και στη 

συνέχεια η εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών εντός των πλαστικών σωλήνων με τις μεθόδους 

και τον εξοπλισμό που περιγράφηκαν ανωτέρω. Γ) Κατασκευή φρεατίων για τη διευκόλυνση της 

όδευσης των ανωτέρω αναφερόμενων καλωδίων. Δ) Συγκολλήσεις (μούφες) των καλωδίων 

οπτικών ινών καθώς και οι σχετικοί τερματισμοί αυτών στις καμπίνες ενεργού εξοπλισμού. Ε) 

Μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιούνται με την ολοκλήρωση των σχετικών ζεύξεων 

και πιστοποιούν ότι το δίκτυο είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία. 

 

Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια ως εξής: Εκσκαφή μικροτάφρου μήκους 155m περίπου 

διαστάσεων 0,10m x 0,50m επί του οδοστρώματος και εκσκαφή συμβατικής τάφρου μήκους 7m 

περίπου διατάσεων 0,4m x 0,50m επί του πεζοδρομίου, κατασκευή τριών (3) φρεατίων ,αναλυτικά:  

 

Α/Α ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ 

Μ/Τ 

ΜΗΚΟΣ 

Μ/Σ 

ΦΡΕΑΤΙΑ 

(τεμ) 

1 Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 125   

2 ΔΩΔΩΝΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ   

3 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΕΥΑΠ 

ΚΟΜΒΟΣ 

ΜΑΝ 

30 7 3 

   ΣΥΝΟΛΟ 155 7 3 

 

 Ύψος εγγυητικής: Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών η εταιρεία κατέθεσε την υπ΄αρ. 

LD/21279/00689/6-10-2021,;ύψους 370,18€Εγγυητική της Τράπεζας Attica. Τέλη διέλευσης: 

Μηδενικά (0€) καθώς το έργο αφορά κρατικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (Ν.4463, άρθρο 11α.) 

Διάρκεια έργου: Δεκαπέντε (15) ημέρες από έναρξη εργασιών.  

Η άδεια διέλευσης θα δοθεί με Απόφαση Δημάρχου.  

Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας.  

 

ΑΔΑ: Ω8ΒΜΩΞΧ-Ι1Ν



           Η διευθύντρια 

                   Κωνσταντίνα Μωραΐτη 

       Τοπογράφος Μηχανικός 

 

     Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
- Την εισήγηση του Προέδρου 
- το Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73. Ν.3852/2010) 
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  
- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, (ΥΠ.ΕΣ. 
18318/13.03.2020), (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.40/20930/31.03.2020), 
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail,  καθώς και 
τις ψήφους δια τηλεφώνου. 

 
Ο κ Δημήτριος Καραμανίδης επισήμανε την αναγκαιότητα της σωστής αποκατάστασης του 
οδοστρώματος με το πέρας των εργασιών. 

 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Α. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης 

οπτικών ινών εντός της πόλης της Πρέβεζας και συγκεκριμένα : 

Α/Α ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ 

Μ/Τ 

ΜΗΚΟΣ 

Μ/Σ 

ΦΡΕΑΤΙΑ 

(τεμ) 

1 Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 125   

2 ΔΩΔΩΝΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ   

3 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΕΥΑΠ 

ΚΟΜΒΟΣ 

ΜΑΝ 

30 7 3 

   ΣΥΝΟΛΟ 155 7 3 

 
Β. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  27/2021. 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΑΔΑ: Ω8ΒΜΩΞΧ-Ι1Ν
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