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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
                ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 
 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 19/31-10-2022 

 

Αρηζ. Αποθ: 144/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΛΑ 8ο   Αίηεκα ΟΣΕ γηα τορήγεζε δηθαηωκάηωλ δηέιεσζες ζηα πιαίζηα ηοσ 

έργοσ «Ιαηαζθεσή Λ/Σ γηα MW ζηολ οηθηζκό Άγθηζηρο ερρώλ, Δήκοσ 

ηληηθής». 

                                  

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18:30, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξση. 9463/27.10.2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 

δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 

87). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα   (19) κειώλ θαη ηελ απνπζία νθηώ  (8) κειώλ, όπσο: 

 

 

 ΠΑΡΟΛΣΔ  ΑΠΟΛΣΔ 

1 Αξγπξνπνύιν ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο  

2 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο  

3 Γήκνπ Ησάλλεο 3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο  

4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο  

5 Ηληδέο Ληθόιανο 5 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

6 Ησαλλίδνπ Καξία 6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  

7 Θνξσλίδεο Παύινο 7 παλίδεο Δπζύκηνο  

8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 

 Ινύγγνο Εήζεο   

10 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

11 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

12 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Ρόδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηώηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

9 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγ   
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Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθύηνπ)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε 

λόκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θεζόγινπ Καξία. 

 

Οη θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ 

Γήκνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη 

απνρώξεζε κεηά ην ηέινο ηεο. 

Οη θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο θαη Ινύγγνο Εήζεο απνρώξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θθ. Γήκνπ Ησάλλεο θαη Θνζκίδεο Παλαγηώηεο απνρώξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη επαλήιζαλ 

κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ 

θαη απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ραβαλίδεο Υξήζηνο απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο απνρώξεζε πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο απνρώξεζε πξηλ από ηελ ςήθηζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο 

ιόγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. 

Πξόεδξνο δήηεζε από ην ώκα λα ζπδεηεζνύλ εθηάθησο ηα αθόινπζα ηξία (3) 

ζέκαηα: 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 192/2021 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξί εθκίζζσζεο θνηλόρξεζηεο δεκνηηθήο έθηαζεο. 

2. Αίηεκα δσξεάλ θηινμελίαο κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή Γεσινγίαο ζηηο 

καζεηηθέο εζηίεο ηδεξνθάζηξνπ. 

3. Έγθξηζε 9εο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022. 

Σν ώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηε ζπδήηεζή ηνπο. 

 
Σν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο, 

Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θαη είπε γηα ηε κε αξηζκ. πξση. 8620/14.10.2022 

αίηεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδαο (ΟΣΔ) γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή Κ/Σ γηα MW ζηνλ νηθηζκό Άγθηζηξν 

εξξώλ, Γήκνπ ηληηθήο». πγθεθξηκέλα, ην έξγν έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζε απηό ην ηκήκα ηνπ δηθηύνπ θαη 

πεξηιακβάλεη δηάλνημε ηάθξνπ νθηώ επί ηξηάληα (8Υ30) εθαηνζηώλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 

εθαηόλ δέθα (110) πεξίπνπ κέηξσλ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ζπκβαηηθήο νθηώ (8) 

κέηξσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (40Υ50cm). Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη ζε δέθα 

(10) εκέξεο από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
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. 

 

Σο Δεκοηηθό σκβούιηο 

Αθνύ έιαβε ππόςε 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, 

 αξηζκ. πξση. 8620/14.10.2022 αίηεζε ηνπ ΟΣΔ, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθωλα  Αποθαζίδεη  

Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ζηνλ Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδαο (ΟΣΔ) ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή Κ/Σ γηα MW ζηνλ νηθηζκό 

Άγθηζηξν εξξώλ, Γήκνπ ηληηθήο», σο αθνινύζσο: 

 Γηάλνημε ζπκβαηηθήο ηάθξνπ νθηώ επί ηξηάληα (8Υ30) εθαηνζηώλ ζπλνιηθνύ 

κήθνπο εθαηόλ δέθα (110) πεξίπνπ κέηξσλ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη 

ζπκβαηηθήο νθηώ (8) κέηξσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (40Υ50cm) κε ρξήζε 

κεραληθώλ κέζσλ. 

 Σνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ζσιήλσλ εληόο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηνπ ΟΣΔ θαη 

εγθαηάζηαζε θαισδίνπ εληόο. 

 πγθνιιήζεηο ησλ θαισδίσλ. 

 Κεηξήζεηο πνηνηηθνύ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ην πέξαο ησλ 

δεύμεσλ θαη πηζηνπνηνύλ όηη ην δίθηπν είλαη έηνηκν λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 

 Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ θαη ινηπώλ δηακνξθσκέλσλ επηθαλεηώλ. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 144/2022.  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

Σ..Τ 

 

Θληδές Μηθόιαος 

Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 19 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΘΜΣΖΕ ΜΘΙΟΚΑΟ 
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