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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  2 / 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  19 / 2019 

Θέμα: «Έγκριση διάνοιξης χάνδακα/τάφρου και κατασκευής φρεατίου για την τοποθέτηση 

συνδρομητικών καλωδίων μεταξύ καμπίνας ΟΤΕ και φρεατίου ΦΥΠ, εντός του οικισμού της Χώρας.» 

 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02/02/2019, ημέρα της εβδομάδας 

Σάββατο και ώρα 19:00, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν 230/30-01-2019 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 τριών (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά  (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  
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

Καλιάνη Στεφανία για την τήρηση των πρακτικών. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση έκτακτου θέματος ( άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 ) λόγω 

του κατεπείγοντος του θέματος. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα. 

Αντιδήμαρχο Παπαδοπούλου Ευθαλία, η οποία είπε: 

Η εταιρεία RURAL CONNECT (RC) στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», που αφορά στην εγκατάσταση 

και λειτουργία ευρυζωνικής διαδικτυακής υποδομής σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές στις οποίες δεν 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση, ζητά την έγκριση μας ώστε να της παραχωρηθεί το δικαίωμα εργασιών 

για κατασκευή φρεατίου και διάνοιξη  χάνδακα/τάφρου για την τοποθέτηση συνδρομητικών καλωδίων 

εντός του οικισμού της Χώρας. 

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των εργασιών και το τοπογραφικό σκαρίφημα που κατέθεσε 

στην υπηρεσία μας η εν λόγω εταιρεία, πρόκειται για εργασίες που αφορούν στην κατασκευή ενός 

φρεατίου ΦΥΠ τύπου Φ.ΙV και στη διάνοιξη/εκσκαφή τάφρου μήκους διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) 

μέτρων, όπου θα τοποθετηθούν τα συνδρομητικά καλώδια εντός πλαστικών σωλήνων. Η συνδρομητική 

καλωδίωση θα εγκατασταθεί μεταξύ του καφάο/καμπίνα του ΟΤΕ, κατά μήκος της τάφρου, και του 

φρεατίου ΦΥΠ. 

Μετά το πέρας των εργασιών η εταιρεία Rural Connect εγγυάται την αποκατάσταση όσων 

τμημάτων της δημοτικής οδού υπήρξαν καλυμμένα με πλάκες και την επαναφορά τους στην 

προϋπάρχουσα κατάστασή τους.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Αντιδημάρχου και ύστερα 

από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση δικαιώματος εργασιών στην εταιρεία Rural Connect που αφορούν στην 

κατασκευή φρεατίου ΦΥΠ και τη διάνοιξη τάφρου όπου θα εγκατασταθούν συνδρομητικά καλώδια. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών και την έγκριση του χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσής τους, κρίνεται η προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία του Δήμου για τον καθορισμό 

του χρονικού πλαισίου εκτέλεσής τους.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α:  19/2019.    

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