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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  1 / 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  11 / 2019 

Θέμα: «Έγκριση διασύνδεσης οπτικής ίνας με το σταθμό βάσης COSMOTE» 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14/01/2019, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν 32/09-01-2019 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του 

Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (7) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

4. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   5. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

6.  ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ  

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
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Η COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. ζητά την έγκρισή μας για το Έργο "Κατασκευή Δικτύων Νέας 

Γενιάς" με θέμα: την Διασύνδεση των Σταθμών Βάσης COSMOTE - ΑΚ Φολεγάνδρου. 

Για την υλοποίηση του δικτύου NGA, απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος σωληνώσεων διέλευσης 

των ΚΟΙ (Καλωδίων Οπτικών Ινών) από το κτίριο του ΟΤΕ μέχρι τη θέση κάθε καμπίνας. Το σύστημα αυτό θα 

συντεθεί από τις υφιστάμενες ελεύθερες  ήδη οπές σωληνώσεων σε κάθε Α/Κ, καθώς και από νέες σωληνώσεις, 

που θα κατασκευαστούν  στα πλαίσια του υπόψη Έργου με τις κατάλληλες χωματουργικές εργασίες. 

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 (Μ/Τ) και η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων εντός αυτής και στη συνέχεια η 

εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών εντός των πλαστικών σωλήνων, καθώς και οι σχετικές αποκαταστάσεις με 

σκυρόδεμα στην άσφαλτο. 

β) τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων εντός της υφιστάμενης υποδομής του ΟΤΕ και την εγκατάσταση 

καλωδίων οπτικών ινών εντός αυτών 

γ) κατασκευή φρεατίων για τη διευκόλυνση της όδευσης των ανωτέρω αναφερόμενων καλωδίων 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα διαλογική 

συζήτηση που ακολούθησε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το Έργο "Κατασκευή Δικτύων Νέας Γενιάς" με θέμα: την Διασύνδεση των Σταθμών Βάσης 

COSMOTE - ΑΚ Φολεγάνδρου και χορηγεί δικαιώματα στη COSMOTE να προβεί στις απαραίτητες εργασίες προς 

ολοκλήρωσή του. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α:  11/2019.        

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
6. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
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