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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 15-6-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο:

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και την
κατασκευή Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Ζιούλη Αναστασία
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1

Απουσίαζε στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 2ο:

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και την
κατασκευή Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς
την πρόσκληση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Σωτηρίτσας, καθώς και των
Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολής, Γερακαρίου και Νερομύλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο,
σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Από τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αντικαταστάθηκε εν συνεχεία
από το Ν. 4070/2012, και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 528/075/23.6.2009, αλλά και την ΚΥΑ 725/23/4.1.2012,
προκύπτει ότι για τη διέλευση των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων επί, υπέρ ή υπό χώρων που
ανήκουν στο Δημόσιο, ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι εφαρμόζονται οι ως άνω ειδικές τηλεπικοινωνιακές
διατάξεις.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών
υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες
Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των υποδομών με ΣΔΙΤ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2», η πάροχος εταιρία
«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»
υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 3033/31-3-2015 Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης προς το Δήμο
Αγιάς, που αφορά στην εγκατάσταση δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Τοπικές
Κοινότητες Δήμητρας, Καστρίου, Κάτω Σωτηρίτσας, Νεοχωρίου, Κάτω Αμυγδαλής, Γερακαρίου
Νερομύλων, Ανατολής και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς.
Μεταξύ των συνημμένων με την αίτηση δικαιολογητικών υποβλήθηκε και Αναλυτικός προϋπολογισμός των
Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, σύμφωνα με την απαίτηση της παρ. 3.θ
του άρθρου 7 της ΚΥΑ 725/23/4.1.2012 περί της Διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, για την πληρότητα του φακέλου. Στο συγκεκριμένο έντυπο υπολογίζεται
μηδενικό (0) το ύψος τόσο των εφάπαξ τελών διέλευσης, όσο και των ετήσιων τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών, με το σκεπτικό ότι το σύνολο του υπό
κατασκευή δικτύου διέρχεται από Τοπικές Κοινότητες συνολικού πληθυσμού κάτω των 1.000 κατοίκων,
επικαλούμενη τα σχετικά άρθρα του με αριθμό 528/075/09 (ΦΕΚ 1375/2009, τεύχος Β΄) Κανονισμού
Καθορισμού των σχετικών Τελών της ΕΕΤΤ.
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Συγκεκριμένα γίνεται μνεία στις εξής διατάξεις του Κανονισμού:
i. στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 5, όπου ορίζεται: «Τα Τέλη Διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν
(0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε Δήμους
(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε
Τοπικά Διαμερίσματα συνολικού πληθυσμού κάτω των 1.000 κατοίκων»,
ii. στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 6, όπου ορίζεται: «Τα Τέλη Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν
μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Διέλευσης από χώρους που ανήκουν
σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων
και σε Τοπικά Διαμερίσματα συνολικού πληθυσμού κάτω των 1.000 κατοίκων»,
iii. στην παρ. 2 του άρθρου 7, όπου ορίζεται: «Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι
ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης».
Ο Δήμος Αγιάς με το με αρ. πρωτ. 4174/30-4-2015 έγγραφό του υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς την
Ε.Ε.Τ.Τ., προκειμένου να διευκρινιστεί η υποχρέωση ή μη καταβολής τελών (διέλευσης και χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης), με βάση το από 31-3-2015 αίτημα της παρόχου εταιρίας.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. στο με αρ. πρωτ. 14459/Φ300/30-4-2015 απαντητικό έγγραφό της προς το Δήμο διευκρινίζει
ότι: «…. για την περ. 1 της παρ. 2 του άρθρ. 5 και την περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 6 ισχύουν διαζευκτικά οι
προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ήτοι (α) όταν η διέλευση γίνεται σε δήμους κάτω των 5.000 χιλιάδων ή
(β) όταν η διέλευση γίνεται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων, αλλά σε χώρους
τοπικών διαμερισμάτων (ήδη τοπικών κοινοτήτων) κάτω των χιλίων κατοίκων. Αρκεί να συντρέχει το ένα
ή το άλλο».
Επομένως, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν δεν απαιτείται καταβολή τελών προς ρο Δήμο Αγιάς …….
Εν συνεχεία, η πάροχος εταιρία υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 4607/13-5-2015 Αίτηση προς το Δήμο Αγιάς,
καταθέτοντας διορθωμένη την αρχική οριζοντιογραφία, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτή μόνο οι
οδοί αρμοδιότητας του Δήμου Αγιάς. Με την εν λόγω αίτηση η πάροχος εταιρία ζητά τη χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στο δημοτικό οδικό δίκτυο στους
οικισμούς Νερομύλων, Ανατολής, Δήμητρας και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς. Η όδευση του υπό
κατασκευή δικτύου αποτυπώνεται στην Οριζοντιογραφία Όδευσης (Αρ. Σχεδίου Ο1) που έχει καταθέσει η
πάροχος εταιρία και συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.
Επιπλέον, η πάροχος εταιρία «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» υπέβαλε αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση
Υπαίθριων Κατανεμητών Οπτικού Δικτύου, παράλληλα με την κατασκευή φρεατίων ΦΥΠ τύπου Φ.IV και
των απαραίτητων χανδάκων σύνδεσης, στις εξής θέσεις:
 Στην Κάτω Σωτηρίτσα της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δ. Αγιάς, επί υφιστάμενου πεζοδρομίου στο κτίριο
του ΟΤΕ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα και την φωτογραφική
τεκμηρίωση που το συνοδεύει.
 Στην Κάτω Σωτηρίτσα της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δ. Αγιάς, επί υφιστάμενου πεζοδρομίου μπροστά
από το αγροτικό ιατρείο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα και την
φωτογραφική τεκμηρίωση που το συνοδεύει.
 Στον οικισμό του Γερακαρίου της Δ.Ε. Αγιάς του Δ. Αγιάς, επί υφιστάμενου πεζοδρομίου πλησίον
της στάσης ΚΤΕΛ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα και την φωτογραφική
τεκμηρίωση που το συνοδεύει.
 Στον οικισμό της Μαρμαρίνης της Δ.Ε. Λακέρειας του Δ. Αγιάς, επί υφιστάμενου πεζοδρομίου,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα και την φωτογραφική τεκμηρίωση που το
συνοδεύει.
 Στον οικισμό της Ανατολής της Δ.Ε. Λακέρειας του Δ. Αγιάς, παραπλεύρως πλακόστρωτης τοπικής
οδού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα και την φωτογραφική τεκμηρίωση
που το συνοδεύει.
 Στον οικισμό των Νερομύλων της Δ.Ε. Αγιάς του Δ. Αγιάς, σε κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα και την φωτογραφική τεκμηρίωση που το συνοδεύει.
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Η πάροχος εταιρία μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών που κατέθεσε, υπέβαλε και Αναλυτική Τεχνική
Περιγραφή των υπό εκτέλεση εργασιών, στην οποία περιγράφονται και οι προβλεπόμενες εργασίες
αποκατάστασης των οδοστρωμάτων. Στην περίπτωση όδευσης του χάνδακα σε ασφαλτοτάπητα,
προβλέπεται αποξήλωση με ασφαλτοκόπτη και απομάκρυνση των ρηγματωμένων τμημάτων λόγω της
τομής, πλήρωση του χάνδακα με άοπλο σκυρόδεμα, επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα και διάστρωση
ασφαλτοσκυροδέματος. Στην περίπτωση πεζοδρομίων, ρείθρων, προαύλιων χώρων και τσιμεντόδρομων, η
αποκατάσταση των επιφανειών γίνεται με παρόμοιο υλικό που προϋπήρχε της εκσκαφής. Γίνεται ακόμη
ρητή αναφορά στα μέτρα ασφαλείας – σήμανσης που πρόκειται να ληφθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς (Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης
Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών / ΦΕΚ 946/9.07.03). Σύμφωνα δε με
το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών που έχει κατατεθεί, προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών εντός έξι (6) εβδομάδων και η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
κάθε Υπαίθριας Μονάδας Δικτύου εντός δέκα (10) ημερών.
Επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 725/23/12 (ΦΕΚ 5, τεύχος
Β΄/5-1-2012) : «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» ο
Δήμος Αγιάς, ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, δύναται να τροποποιήσει το
υποβληθέν χρονοδιάγραμμα ή την προτεινόμενη όδευση με αιτιολογημένη απόφασή του. Δύναται ακόμη να
απορρίψει τη σχετική αίτηση, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης, και αποκλειστικά για λόγους που
αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προστασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της προτεινόμενης διαδρομής όδευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο υποβληθέν φάκελος αίτησης της παρόχου εταιρίας δημόσιου δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι πλήρης (σύμφωνα με την από 15-05-2015 Αναφορά του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών).
εισηγούμαστε:
Α. Να εγκρίνετε τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδειας Εκτέλεσης Εργασιών στην πάροχο εταιρία
«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»: α) για
την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στο δημοτικό οδικό δίκτυο στους οικισμούς Νερομύλων, Ανατολής,
Δήμητρας και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς – σύμφωνα με την Οριζοντιογραφία Όδευσης (Αρ. Σχεδίου
Ο1) που επισυνάπτεται στην από 13-05-2015 αίτηση της παρόχου και β) την εγκατάσταση των Υπαίθριων
Μονάδων Δικτύου στους οικισμούς Κάτω Σωτηρίτσας (θέση "κτίριο ΟΤΕ" και "αγροτικό ιατρείο"),
Γερακαρίου, Μαρμαρίνης, Ανατολής και Νερομύλων, σύμφωνα με τα συνημμένα στις από 6-5-2015 και
από 15-6-2015 σχετικές αιτήσεις, τοπογραφικά σκαριφήματα.
Β. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α. 725/23/12 (ΦΕΚ 5, τεύχος Β΄/5-1-2012) : «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Μπαρτζώκα Αθανασίας,
- τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από τον
Ν. 4070/2012,
- την απόφαση 528/075/23.6.2009 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
- την Κ.Υ.Α. 725/23/12 (ΦΕΚ 5, τεύχος Β΄/5-1-2012): «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»,
- τις με αριθμ. πρωτ. 3033/31-3-2015 και 4607/13-5-2015 Αιτήσεις Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
της παρόχου εταιρείας «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ» προς το Δήμο Αγιάς, για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών,
- τις με αριθμ. πρωτ. 4282, 4283,4284, 4285, 4286/6-5-2015 και 5966/15-6-2015 Αιτήσεις Χορήγησης
Δικαιωμάτων Διέλευσης της παρόχου εταιρείας «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» προς το Δήμο Αγιάς, για την εγκατάσταση των Υπαίθριων
Μονάδων Δικτύου,
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τη θετική ψήφο των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Σωτηρίτσας, καθώς και του
Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής,
- την απουσία των Εκπροσώπων της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου και Νερομύλων,
και μετά από συζήτηση
-

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδειας Εκτέλεσης Εργασιών στην πάροχο εταιρία
«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»:
1. για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στο δημοτικό οδικό δίκτυο στους οικισμούς Νερομύλων,
Ανατολής, Δήμητρας και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς – σύμφωνα με την Οριζοντιογραφία Όδευσης
(Αρ. Σχεδίου Ο1) που επισυνάπτεται στην από 13-05-2015 αίτηση της παρόχου και
2. την εγκατάσταση των Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου στους οικισμούς Κάτω Σωτηρίτσας (θέση "κτίριο
ΟΤΕ" και "αγροτικό ιατρείο"), Γερακαρίου, Μαρμαρίνης, Ανατολής και Νερομύλων, σύμφωνα με τα
συνημμένα στις από 6-5-2015 και από 15-6-2015 σχετικές αιτήσεις τοπογραφικά σκαριφήματα.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
725/23/12 (ΦΕΚ 5, τεύχος Β΄/5-1-2012) : «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

