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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία NOVA 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».  
 
        Στην Πρέβεζα, σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:30, συνήλθε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 9848/07-
06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1. Στύλος, Ιωσήφ 

2.  Δαρδαμάνης, Ιωάννης  

3.  Παγγές, Νικόλαος  

4.  Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  Σαριάνογλου, Γεώργιος  

6. Γιαννουλάτος, Ευάγγελος  

7. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης  

8. Κυριαζής, Χρύσανθος  

   

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 1ο  θέμα και παρουσίασε 
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ που έχει ως εξής:  
« Θέμα ¨ Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία NOVA 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε  
Σχετ.η υπ΄αρ.5500/31-3-2022,αίτηση της εταιρείας. 
 
 Με το ανωτέρω σχετικό η εταιρεία  αιτείται χορήγηση δικαιωμάτων διέλευση,, σύμφωνα με τις 
διατάξεις Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), και της τροποποίησής του δια του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 
42/Α/2017) καθώς και του Ν.4727 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020),για την εγκατάσταση εντός των 

ΑΔΑ: ΨΣ2ΩΩΞΧ-1ΛΣ



χώρων αρμοδιότητάς του Δήμου, δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συγκεκριμένα εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. 
Το δίκτυο οπτικών ινών αναπτύσσεται ,εντός της πόλης της Πρέβεζας ( από Ο.Τ.Ε έως Αγ. Ειρήνη), 
στην Δημοτική οδό Συρράκου σε όλο το μήκος της και σε αγροτική οδό ως συνέχεια αυτής εντός 
αρχαιολογικής ζώνης, συνολικού μήκους 9.709 μ.. Ανάδοχος κατασκευής είναι η εταιρεία  
INTARCOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.. Χρόνος υλοποίησης δύο μήνες. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Αντικείμενο εργασιών είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, για την εγκατάσταση δικτύων, 
οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: 
Α) Διάνοιξη μικροτάφρου πλάτους 0,05 μ. και βάθους 0,30 μ. 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  

Β) Κατασκευή φρεατίων για τη διευκόλυνση της όδευσης των ανωτέρω αναφερόμενων 
καλωδίων. 

    Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας.  
            Η 

                  Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ 

                   ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

 

        ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                » 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε την υπ αριθ 18/2022 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας 

Δήμου Πρέβεζας όπου εξετάστηκε το ως άνω θέμα σύμφωνα με την οποία η Τ.Κ. αποφάσισε 

ομόφωνα:   Γνωμοδότησε θετικά ως προς:  

1. Την υπ΄αρ.5500/31-3-2022, αίτηση της εταιρείας NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε  για χορήγηση  δικαιωμάτων διέλευσης.  

2. Να ξεκινήσουν οι εργασίες τον μήνα Οκτώβριο 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

 

Οι κ.κ. Γιαννουλάτος και Κυριαζής τάχθηκαν σύμφωνα με την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας. 

 

Τα υπόλοιπα μέλη εξέφρασαν την άποψη να χορηγηθεί στην εταιρεία NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η άδεια διέλευσης μόνο για το τμήμα της αγροτικής οδού που αποτελεί 

συνέχεια της οδού Συρράκου. Το υπόλοιπο έργο να ξεκινήσει τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με 

την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας.  

 
Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 
     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 
Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
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- Την υπ αριθ. 18/2022 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας 
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 
 

1. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη χορήγηση άδεια διέλευσης στην εταιρεία NOVA 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. μόνο για το τμήμα της αγροτικής οδού που αποτελεί 

συνέχεια της οδού Συρράκου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι διάρκειας 3 ετών 

και η εκσκαφή της μικροτάφρου, στους κόμβους φωτεινής σηματοδότησης θα γίνεται μόνο με 

χειρωνακτικά μέσα προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη στους φωτεινούς σηματοδότες καθώς 

επίσης, και στα τμήματα των οδών όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί πίνακες δημοτικού φωτισμού και 

τα καλώδια τέμνουν εγκάρσια τις οδούς. Το υπόλοιπο έργο να ξεκινήσει τον μήνα Οκτώβριο 

σύμφωνα με την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας.  
2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. 
 
 
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  13/2022. 
 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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