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Σξίπνιε 30-01-2017
Αξ. πξση. 3896

Πιεξ.: Α. Μαλσινπνύινπ
Σει : 2713600453
Γ/λζε : Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο
Σξίπνιε, Σ.Κ. 22132

ΘΕΜΑ: Δημοζίεσζη αιηήμαηος παρότοσ
δικηύοσ ηλεκηρονικών
επικοινωνιών για ηην παράηαζη τορήγηζης δικαιωμάηων διέλεσζης ζε
δημόζια και κοινότρηζηα ακίνηηα .
ρεη: 1. ΚΤΑ 725/23/04-01-2012 άξζξν 8.
2. Η ππ’ αξηζ. πξση. 28067/01-07-2016 αίηεζε παξόρνπ
3. Η ππ’ αξηζ. πξση. 52/03-01-2017 αίηεζε παξόρνπ

Έρνληαο ππόςε :
α. Σηο αλσηέξσ ζρεηηθέο αηηήζεηο πάξνρνπ
β. Σν άξζξν 29 ηνπ Ν. 3431/2006 όπσο ηζρύεη ζήκεξα
γ. Σελ κε αξηζκ νηθ 725/23/04-01-2012 ΚΤΑ «Γηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο
Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» άξζξν 8 παξ.
2 (ΦΔΚ Β΄ αξ. Φύιινπ 5/05-01-2012)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Όηη κε ηελ (3) ζρεηηθή αίηεζε, πάξνρνο δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ
δεηά ηελ παξάηαζε ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο Γηθηύνπ
1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής :
Το πρώηο ημήμα ηης εγκαηάζηαζης αθορά εκζκαθή μικροηάθροσ (Μ/Τ) πλάηοσς
0,08μ. και βάθοσς 0,45μ. ζηα πρώηα 650μ. από ηην Επαρτιακή οδό ΑγόριανηςΚορώνειας προς ηην Επαρτιακή οδό Αρταίας Μανηινείας-Πικερνίοσ. Το δεύηερο ημήμα
ηης εγκαηάζηαζης αθορά εκζκαθή μικροηάθροσ (Μ/Τ) πλάηοσς 0,08μ. και βάθοσς
0,45μ. και μήκοσς 1.150,00μ ενηός ηοσ οικιζμού Πικερνίοσ. Και ηο ηρίηο ημήμα με
εκζκαθή μικροηάθροσ (Μ/Τ) μήκοσς 1.700,00 μέηρα, πλάηοσς 0,30μ. και βάθοσς
0,50μ. ζε αγροηικό δρόμο, προς ηο εκκληζάκι ηοσ Προθήηη Ηλία, ως ηα ζσνημμένα
ζτέδια.

Παξαθαινύληαη όπσο όινη νη ελδηαθεξόκελνη πάξνρνη, ηδησηηθνί ή δεκόζηνη
θνξείο νη νπνίνη εληόο ηνπ άκεζνπ πξνζερνύο εμακήλνπ, πξνηίζεληαη λα
πξνβνύλ ζε εθζθαθή, ζηηο ίδηεο πεξηνρέο εθζθαθήο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο λα
ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γήκν Σξίπνιεο εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ
από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 4 ηεο κε
αξηζκ. Οηθ. 725/23/04-01-2012 ΚΤΑ «Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ
Γηέιεπζεο Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» άξζξν 8 παξ. 2 (ΦΔΚ Β΄
αξ. Φύιινπ 5/05-01-2012)
Πάξνρνη θαη θνξείο νη νπνίνη δελ ππνβάινπλ αίηεζε εξγαζηώλ εθζθαθήο
εληόο ηεο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ δελ ζα έρνπλ
ην δηθαίσκα εθζθαθήο θαηά ην εμάκελν απηό ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΙΠΟΛΗ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΤΛΗ

Προς.
1. ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ (Δ.Δ.Σ.Σ.)
Λ. Κεθηζίαο 60
Μαξνύζη 151 25
2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Πι. Δζλ. Μαθαξίνπ,
Σξίπνιε, 221 31
3. Να αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ Σξίπνιεο

