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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των
περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169) και
πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό» και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των αιτήσεων συμμετοχής και κάθε
άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ΣΧΕΤ.: Η Α.Π.: 17690/2018/16-11-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Με την πιο πάνω απόφαση ενημερώθηκαν οι Δήμοι της επικράτειας σχετικά με την
Έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169) και
προσκλήθηκαν Πάροχοι και Δήμοι για την ένταξή τους σε αυτό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης, Δήμοι στην εδαφική περιφέρεια των
οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Β΄ Μέρους
του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169), καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και
την Παρασκευή 23/11/2018, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του
Παραρτήματος VIII της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ (βλ. υπ’ αριθ. 2
συνημμένο έγγραφο). προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη των ως άνω
περιοχών τους στο έργο.
Όσον αφορά την ως άνω αίτηση επισημαίνεται ότι:
 υποβάλλεται στη ΓΓΤΤ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail): tvkalipsi@mindigital.gr,
 υπογράφεται από τον αρμόδιο Δήμαρχο, φέρει υποχρεωτικά την σφραγίδα του
εκάστοτε Δήμου και περιέχει σαφή και ρητή μνεία των περιοχών του Β΄
Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169), των οποίων η ένταξη
στο έργο επιδιώκεται δυνάμει αυτής,
 κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ.
3269/01.11.2018 (Β’ 5022) ΚΥΑ.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης, προσκαλούνται όλοι οι Δήμοι της
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χώρας να υποβάλουν, μέχρι και την Παρασκευή 30/11/2018, στη ΓΓΤΤ, την Αίτηση
Ένταξης στο Έργο - Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο),
προκειμένου να εξεταστεί η ένταξη στο έργο τυχόν περιοχών τους που δεν διαθέτουν
καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος
του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169).
Οι περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (που εντάσσονται στο πρόγραμμα) του ως άνω νόμου είναι (με
τους αύξοντες αριθμούς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ):
1168 Γεωργιανοί, οι ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1169 Καστανέα, η ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1170 Κάτω Βέρμιον, το ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1171 Κουμαριά, η ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1172 Λευκόπετρα, η ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1173 Μικρά Σάντα, η ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1174 Ξηρολίβαδον, το ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1175 Δάσκιον, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1176 Μονή Τιμίου Προδρόμου, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1177 Πολύδενδρον, τα ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1178 Πόρος, ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1179 Ριζώματα, τα ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1180 Σφηκιά, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1181 Χαράδρα, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Οι περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (που απαιτείται αίτηση του Δήμου για να ενταχθούν στο
πρόγραμμα) του ως άνω νόμου είναι:
157 Φυτεία,η ΔΟΒΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η αίτηση για την ένταξη της Φυτειάς (που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β΄) έχει
ήδη σταλεί λόγω της τεθείσας καταληκτικής ημερομηνίας, ωστόσο για λόγους
δεοντολογίας, τίθεται προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη
απόφασης σχετικής με το την συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο.
Κατά τα αναφερόμενα στην ίδια πρόσκληση, Δήμοι στους οποίους τυχόν υπάρχουν
περιοχές της εδαφικής τους περιφέρειας οι οποίες δεν διαθέτουν καθόλου ή
διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος του
Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169), καλούνται να υποβάλουν στη ΓΓΤΤ,
μέχρι και την Παρασκευή 30/11/2018, σχετική Αίτηση Ένταξης στο Έργο –
Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. υπ’ αριθ. 3 συνημμένο έγγραφο) για τις ως άνω περιοχές
τους.
Η περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στα ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ του νόμου και παρουσιάζει
επίσης μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής είναι στην πόλη «Βέροια», το μέτωπο κτιρίων κατά μήκος του
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ποταμού Τριποτάμου αλλά και η περιοχή «Προμηθέας», λόγω θέσης και χαμηλού
υψομέτρου.
Οι κάτοικοι αναρτούν ιστούς κεραιών σε ψηλά κτίρια προκειμένου να εξασφαλίσουν
λήψη τηλεοπτικού σήματος, δημιουργώντας ένα δίκτυο άναρχα απλωμένων
καλωδίων, παραβλάπτοντας την αισθητική της περιοχής , αλλά και σε βάρος της
ασφάλειας πεζών και οχημάτων, σε περιπτώσεις κακοκαιρίας ,καθώς η ανεμοπίεση
αποξηλώνει τις εγκαταστάσεις.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και :
1) Τον Ν. 4563/2018 (Α΄ 169) «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2) Τον Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3) Την υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 5022) «Εξασφάλιση της πρόσβασης των
μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα
προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4, παρ. 3, το άρθρο 5 και 6.
4) Την Α.Π.: 17690/2018/16-11-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για :
I.
Την συμμετοχή η μη του Δήμου Βέροιας στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων
κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018,
ΦΕΚ Α΄ 169) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή
τους σε αυτό»
II.
Την υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του
Παραρτήματος VIII της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη της περιοχής «157 Φυτεία,η
ΔΟΒΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στο έργο, που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Β΄ της3269/01.11.2018 ΚΥΑ.
III.
Την υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου
να εξεταστεί η ένταξη της περιοχής «Βέροια,η» (Γεωγραφικός κωδικός
Καλλικράτη 0801010101, α/α 1705, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών
2011) στο έργο, που δεν έχει συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος του
Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169) και που κατά μήκος του ποταμού
Τριποτάμου αλλά και στην περιοχή Προμηθέας δεν διαθέτουν καθόλου ή
διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.
IV.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των αιτήσεων
συμμετοχής και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας
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