
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                          Απόσπασμα 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                         Από το πρακτικό της  08-10-2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                              συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.  

 

Αριθ. Απόφασης:  5/2021                                            

 

Θέμα: Αποδοχή ή μη της μετατόπισης μίας (1) Υπέργειας Μονάδας Δικτύου (καμπίνα) σε κοινόχρηστο 

χώρο του Δήμου.   

ΣΧΕΤ.:   Η υπ΄ αρ. 19787/ΔΤΥ/4107.14.09.2021 αίτηση της εταιρείας ΟΤΕ  Α.Ε. 

                

Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή και ώρα 11:00 μετά από την 21120/04-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του 

Ν. 3852/10), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με την 

παρ.  5  του άρ. 67 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την παράγραφο 1  του άρθρου 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του», για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  

παρόντες ήταν: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 

 3) Φουκίδης Απόστολος 4) Ζυγανιτίδης Απόστολος 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6) Σουσλόγλου 

Νικόλαος  7) Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος) 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Απόντες:  1) Κωνσταντίνου Κυριάκος    

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α/03-02-2006) περί «Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 29 αυτού «Δικαιώματα Διέλευσης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42Α) και ειδικότερα του άρθρου 11 αυτού                                        

περί τροποποίησης διατάξεων και προσθήκες στο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) καθώς του 

παραρτήματος Χ, διά των οποίων ορίζονται οι διαδικασίες εγκατάστασης Υπαίθριων Μονάδων 

Δικτύου (Καμπινών) και γενικά της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. 

3. Την απόφαση 52716/01 (ΦΕΚ 1663/Β/13-12-01) περί κατασκευών και εγκαταστάσεων στους 

κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα την παρ. ε αυτής που έχει ως εξής «Επίσης στους 

κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται τα δίκτυα  υποδομής και οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, 

βάσει μελετών και σχεδίων στα οποία απεικονίζονται η κατασκευή των έργων και τα οποία 

κοινοποιούνται στους οικείους ΟΤΑ. Στην περίπτωση υπέργειων εγκαταστάσεων απαιτείται 

έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ».  

4. Το άρθρο 24 του ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ όπως ισχύει περί πεζοδρομίων και των επ΄ 

αυτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 



5. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 που αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

ιδίως για θέματα πολεοδομικά,  περιβάλλοντος, αναβάθμισης ποιότητας ζωής και γενικά 

εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες. 

6. Την παραπάνω σχετική αίτηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης καθώς και την μετατόπιση μίας (1) Υπέργειας Μονάδας Δικτύου (καμπίνα) σε 

κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, επί πεζοδρομίου, όπως αναλυτικά απεικονίζεται η θέση της 

καμπίνας στα επισυναπτόμενα στην αίτηση σχέδια, που προσκομίσθηκαν από τον πάροχο. 

Ειδικότερα η αιτούμενη μετατόπιση μίας (1) Υπέργειας Μονάδας Δικτύου (καμπίνα) σε 

κοινόχρηστο χώρο του Δήμου αφορά την παρακάτω θέση: 

 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - Περιοχή Μενεμένης  

Α/Α ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

1 ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 295 ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

και επειδή 

 Οι διαστάσεις των Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών)  όπως προκύπτουν από τα 

επισυναπτόμενα στην αίτηση του παρόχου, τεχνικά φυλλάδια, είναι διαστάσεων [(1,687*0,572*1,431) 

μέτρα (Μ*Π*Υ)] και είναι μικρότερες των ενδεικτικών [(1,70*0,80*1,80) μέτρα (Μ*Π*Υ)] που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 στην ενότητα Β. Λοιποί Ορισμοί και στην περ. κστ του Ν. 4070/2012 (όπως 

ισχύει μετά τη ψήφιση του Ν. 4463/17), ενώ από τα σχεδιαγράμματα τοπογραφικής απεικόνισης για 

κάθε  θέση διαπιστώνεται ότι: 

 Η Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (καμπίνα) δεν επιβαρύνει ουσιωδώς τη προσβασιμότητα, λόγω 

της τοποθέτησής της, καθώς λήφθηκε πρόνοια η τοποθέτηση της Υπαίθριας Μονάδας Δικτύου 

να μην μειώνει αισθητά την ήδη διαμορφωμένη ζώνη διέλευσης πεζών. 

 

 Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης να γνωμοδοτήσει για την αποδοχή ή μη για την μετατόπιση της ως άνω Υπαίθριας 

Μονάδας Δικτύου (καμπίνας) της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω και 

απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια. 

 Η γνωμοδότησή σας για την αποδοχή ή μη για την μετατόπιση της ως άνω Υπαίθριας 

Μονάδας Δικτύου (καμπίνας) της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. θα πρέπει να διαβιβασθεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου επί του θέματος.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου, τις διατάξεις του ά.73 παρ.1 Β’ εδάφιο Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το ά.79 παρ. 1δ1 

του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του ά.83 Ν.3852/2010 

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1) Αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και ΟΜΟΦΩΝΑ, για την 

μετατόπιση της ως άνω Υπαίθριας Μονάδας Δικτύου (καμπίνας) της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω και απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.  

2) Αποστέλλει την απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση 

της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 

3) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   



   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2021. 

 

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:          

  

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη                                                                   

 

  Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  11-10-2021  

    

 

  Η  Γραμματέας                            Ο Αντιδήμαρχος  

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Μανωλόπουλος Βασίλειος 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 


