ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 358/2009
Περίληψη
Έγκριση παραχώρησης δικαιωμάτων διέλευσης για την
κατασκευή υπόγειου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην
εταιρεία CYTA Hellas ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε..
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 28-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Χ.
Β.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.336/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2009 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.
Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 344/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.
Διαμαντής.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Η εταιρεία CYTA HELLAS για τεχνικούς λόγους ζητά τη χορήγηση άδειας
διέλευσης μέσα από κοινόχρηστους δρόμους του δημοτικού δικτύου, για να
κατασκευάσει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο οπτικών ινών. Η εταιρία είναι κάτοχος
γενικής άδειας από την ΕΕΤΤ και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου.
Στην παρούσα αίτηση της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται δύο (2) διαδρομές
ως εξής:
1. Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί εντός των ορίων της πόλης είναι οι οδοί,
Από φρεάτιο της CYTA HELLAS στη συμβολή των οδών Βικέλα και Πρ.
Ηλία, Αντ. Καμάρα, Ζωγιοπούλου, Μητροπόλεως έως το φρεάτιο που
βρίσκεται Στη συμβολή της οδού Μητροπόλεως με την οδό Βικέλα.
2.

Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί εκτός της πόλης είναι από το υποστατικό
φρεάτιο της CYTA στην οδό Θεσσαλονίκης, δεξιά στην αγροτική οδόπριν τις
σιδηροδρομικές γραμμές που διέρχεται από ψυγεία Εκατού, σταύλους
Κουτσιώφτη, έως την Εγνατία οδό από την οποία διέρχεται κάτω από γέφυρα,
στην αγροτική οδό που οδηγεί στον οικισμό Άμμου μπροστά από ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια και εργοστάσιο PANINI, στη συνέχεια στην οδό Άμμου - Αγ.
Βαρβάρας έως την κεντρική οδό Αγ. Βαρβάρας όπου διακλαδώνεται σε δύο
διαδρομές. Η πρώτη μέχρι την τηλεπικοινωνιακή καμπίνα της CYTA
HELLAS πλησίον του πανεπιστημίου και η δεύτερη μέχρι το φράγμα
Αλιάκμονα (όρια Δήμου Βέροιας)
Η συνολική διαδρομή είναι που αφορά τις οδού της αρμοδιότητάς μας είναι
περίπου 6.000,00 μ., ενώ η δαπάνη κατασκευής ανέρχεται στο ποσόν των
29.080,95 €.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/06 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» και στο 29 περί δικαιωμάτων διέλευσης, προβλέπεται
ότι:
1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν
δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο
Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα
έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και
οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια
δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των
δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
2……. 3……. 4……
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και
εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, η αρμόδια αρχή, ενώπιον της
οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης
από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον
συνοδεύεται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται
να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογημένα επί της
υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόμενο πάροχο εντός τριάντα ημερών
από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από
πάροχο μη δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ως άνω
προθεσμία παρατείνεται κατά εξήντα ημέρες. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων
διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η

προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/Τμήμα
Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από
παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης
Πολεοδομίας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή υπό χώρων που
ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται
η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ.
6. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω σχετική προθεσμία, η άδεια πρόσβασης /
διέλευσης τεκμαίρεται ότι αυτοδικαίως χορηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το
επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση, που θα
κοινοποιεί ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω
προθεσμίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του περί του γεγονότος αυτού,
επέχουν θέση άδειας πρόσβασης διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως
από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών
τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Άρνηση χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης
απόφασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας
υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά αποφάσεων
των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και
περιορισμούς ή όρους αυτής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. ………
8. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή
εργασιών εκσκαφής να ενημερώνουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά
ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσδιορίζοντας τα
συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητάς τους, όπου
πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει
να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής
τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χώρο εμφανή, εντός του καταστήματος της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι
φορείς οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να
προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις αρμόδιες αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση. Κανένας
φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις
ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του
συγκεκριμένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση
εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η
οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της διαδικασίας
εκσκαφής κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύουν από τη
δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η παρούσα διάταξη
δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 4.
Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, η χορήγηση της άδειας διέλευσης σε
παρόχους που έχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και υποβάλλουν την αντίστοιχη
αίτηση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση.
Μετά τη χορήγηση της άδειας από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει η
προβλεπόμενη άδεια εκσκαφών από την υπηρεσία μας, με την κατάθεση ανάλογης
εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των
οδοστρωμάτων.

Μετά από αυτά, επειδή η εταιρία CYTA HELLAS υπέβαλλε όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται αλλά και της ζητήθηκαν, δηλαδή άδειες, οδεύσεις,
προϋπολογισμός, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η χορήγηση της άδειας που
ζητήθηκε.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αίτηση της εταιρείας CYTA Hellas ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.
3.- Την αριθ. 226/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών δικτύων
αποκλειστικά και μόνο με την τοποθέτηση υπόγειων δικτύων, σύμφωνα με τις
διεθνείς προδιαγραφές, όμοιων με αυτό που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Βέροιας.
4.- Ότι η παραπάνω εταιρία είναι κάτοχος γενικής άδειας από την ΕΕΤΤ και
δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και
υπηρεσιών διαδικτύου.
5.- Ότι η χορήγηση της άδειας διέλευσης σε παρόχους που έχουν όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά και υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση είναι υποχρεωτική για τη
διοίκηση.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του
άρθρου 29 του Ν. 3431/06 «περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α)
Εγκρίνει
τη
χορήγηση
στην
εταιρεία
CYTA
Hellas
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. δικαιωμάτων διέλευσης για την κατασκευή υπόγειων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, όμοιων με αυτό
που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Βέροιας και εγκρίνει την υπογραφή σχετικού
ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ αυτής και του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με το οποίο
η εν λόγω εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση:
1) Να εγκαταστήσει το παραπάνω τηλεπικοινωνιακό δίκτυο εντός των ορίων
της πόλης στις οδούς: από το φρεάτιο της CYTA Hellas στη συμβολή των οδών
Βικέλα και Προφήτη Ηλία, Αντωνίου Καμάρα, Ζωγιοπούλου, Μητροπόλεως έως το
φρεάτιο που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Μητροπόλεως με την οδό Βικέλα.
2) Να εγκαταστήσει το παραπάνω τηλεπικοινωνιακό δίκτυο εκτός των ορίων
της πόλης από το υποστατικό φρεάτιο της CYTA Hellas στην οδό Θεσσαλονίκης,
δεξιά στην αγροτική οδό πριν τις σιδηροδρομικές γραμμές, που διέρχεται από τα
ψυγεία του Εκατού, σταύλους Κουτσιώφτη, έως την Εγνατία, οδό από την οποία
διέρχεται κάτω από γέφυρα, στην αγροτική οδό που οδηγεί στον οικισμό του Τ.Δ.
Άμμου μπροστά από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και το εργοστάσιο ΡΑΝΙΝΙ, στη
συνέχεια στον οδό Άμμου-Αγ. Βαρβάρας έως την κεντρική οδό Αγ. Βαρβάρας, όπου
διακλαδώνεται σε δύο διαδρομές, η πρώτη μέχρι την τηλεπικοινωνιακή καμπίνα της
CYTA Hellas πλησίον της Πανεπιστημιακής Σχολής και η δεύτερη μέχρι το φράγμα
Αλιάκμονα (όρια Δήμου Βέροιας). Η συνολική διαδρομή που αφορά τις οδούς της
αρμοδιότητας του Δήμου είναι περίπου 6.000,00μ. ενώ η δαπάνη κατασκευής
ανέρχεται στο ποσό των € 29.080,95.
Ο Δήμος Βέροιας επιφυλάσσεται για την επιβολή τελών διέλευσης και χρήσης
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όταν αυτά καθοριστούν.
Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή του παραπάνω συμφωνητικού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 358 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Ι.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

