
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της µε αριθ.4
η
/02-4-2013 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

   

Αριθµός Απόφασης 16/2013                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη ∆.Κ. 

Κρυονερίου». 

  
Κρυονέρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 02

η
 του µήνα Απριλίου του έτους 2013, 

ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:30 ήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 

Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ. πρωτ.9350/27-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους , σύµφωνα µε τα 

άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                     Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Λινάρδος Μιχαήλ                                                           1.-Χιώτης ∆ηµήτριος 

2.-Βερβέρης Νικόλαος    

3.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 

4.-Παπαντωνίου Αντώνιος   
 
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 2

ο
 θέµα  

εκτός ηµερήσιας διάταξης,  εξέθεσε σύµφωνα µε την υπ’αριθµό  9914/02.4.2013 εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου τα παρακάτω : 

 Η εταιρεία HOL υπέβαλλε πλήρη φάκελο µελέτης για την εγκατάσταση του Υπαίθριου 
Κατανεµητή Οπτικού ∆ικτύου (καµπίνα) ο οποίος θα εξυπηρετήσει δίκτυο οπτικών ινών στη 
∆.Κ. Κρυονερίου. Η προτεινόµενη θέση εγκατάστασης είναι σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου 

(Ο.Τ.90), σύµφωνα µε την υπ΄ αρίθµ. 11052/Τ1064.21.4.92 Απόφαση Νοµάρχη µε την οποία 
κυρώθηκε η  Πράξης Εφαρµογής για την ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης, στη συµβολή 

των οδών Σφακτηρίας και Λακωνίας της ∆.Κ. Κρυονερίου.  Η τεχνικές προδιαγραφές της 
εγκατάστασης, η ακριβής θέση της καµπίνας και φωτογραφικό υλικό προσκοµίστηκαν µε το 
συνηµµένο φάκελο. 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε από τον Πρόεδρο την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και  έλαβε υπόψη α) Το υπ ΄αριθµ. πρωτ. 1089/13 αίτηµα 

άδειας διέλευσης δικτύου και εγκατάστασης καµπίνας της Hol. β) Το υπ ΄αριθµ. πρωτ. 4541/13 
έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία της µελέτης. 
 γ) Το Ν.3431/06 Περί Ηλεκτρονικών επικοινωνιών & άλλες διατάξεις. 

 δ) Την υπ΄αρίθµ. 67/2012 Α.∆.Σ. περί «Έγκρισης καθορισµού Τελών ∆ιέλευσης» , σύµφωνα µε 
το Ν.3431/,  και µετά από διαλογική συζήτηση,        

 

                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α 

 
 Εγκρίνει την εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη ∆.Κ. 

Κρυονερίου της εταιρείας HOL (HELLAS ON LINE). 

  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 16/2013. 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                                                           
                                                                                         1.- Βερβέρης Νικόλαος 

                                                                                          
                                                                                         2.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 

                                                                                                                           

                                                                                         3.-Παπαντωνίου Αντώνιος 

Λινάρδος ∆ηµ. Μιχαήλ                                         
                                                                                          



                                                                                                                                                                         


