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Του πρακτικού της από 10-10-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 81 / 2020
Περίληψη: Χορήγηση άδειας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για κατασκευή
υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών ΟΤΕ Κύμης-Σκύρου

Στη Σκύρο, σήμερα 10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5679 από 5-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ.
Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
4. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
14. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 –
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
«

Πρόεδρος
Μέλος
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Μέλος
«
«

Προσκληθείς παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο
εισάγεται στην συνεδρίαση με το από 76622 ΑΠΑ 2020/14-9-2020 έγγραφο της
Κτηματικής Υπηρεσίας Εϋβοιας με θέμα : «Χορήγηση άδειας παραχώρησης
χρήσης αιγιαλού και συνεχόμενου παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για
την κατασκευή Υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών ΟΤΕ ΚύμηΣκύρος (Προσαιγιάλωση καλωδίου στις θέσεις Παραλία Στομίου Κύμης και Διαπόρι
ν.Σκύρου, Π.Ε. Εύβοιας).» το οποίο έχει ως ακολούθως:
Σας διαβιβάζουμε μία σειρά μελέτης του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την εντός
τριών (3) μηνών γνωμοδότησή σας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.
2971/2001, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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i.

ii.

Το εν λόγω έργο προγραμματίζεται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης των δικτύων
του και της κάλυψης των μεγάλων αναγκών σε ευρυζωνικότητα και αφορά στην
εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών ανάμεσα στις ακτές της Ευβοίας στην
περιοχή της Κύμης (θέση παραλίας Στομίου) και της νήσου Σκύρου (θέση Διαπόρι).
Η θαλάσσια διαδρομή της εγκατάστασης του καλωδίου, εντός των διοικητικών ορίων της
Π.Ε. Ευβοίας έχει μήκος 47.779,45μ. πλάτος 1,00μ. και επιφάνεια 47.799,42 τ.μ.
Το υποβρύχιο καλώδιο θα ταφεί στο χερσαίο και παράκτιο τμήμα του σε βάθος 1.5- 2,0μ., ο
δε σύνδεσμος με το υπόγειο καλώδιο θα γίνει μέσα σε ειδικό υπόγειο φρεάτιο που θα
κατασκευαστεί εκτός της ζώνης του αιγιαλού. Μετά το πέρας των εργασιών η ζώνη
επέμβασης θα αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική της κατάσταση. Το καλώδιο θα
περιβάλλεται από μανδύες κατασκευασμένους από στερεά, σταθερά υλικά που δεν
αποσυντίθεται και δεν προκαλείται οποιαδήποτε ρύπανση, όχληση ή θόρυβος από την
εγκατάσταση.
Για τις ανάγκες του αιτούμενου έργου εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Εύβοιας, θα
απαιτηθεί:
α. χώρος αιγιαλού:
Στην περιοχή προσαιγιάλωσης στη θέση Στόμιο Κύμης, επιφάνειας 53,50 τ.μ.
Όπως εμφανίζεται με στοιχεία αβγδα στο από 02/07/2019 τοπογραφικό διάγραμμα του
Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε Νικόλαου Παναγόπουλου, κλίμακας 1:500 (αρ. σχεδίου HD733-0401-101) και
Στην περιοχή προσαιγιάλωσης στην θέση Διαπόρι της Νήσου Σκύρου επιφάνειας
24,48 τ.μ. όπως εμφαίνεται με στοιχεία αβγδεζα στο από 02/07/2019 τοπογραφικό
διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Παναγόπουλου, κλίμακας 1:500 (αρ.
σχεδίου HD-733-0402-101)
β. χώρος κοινόχρηστης παραλίας, επιφάνειας 3,32 τ.μ. (ο οποίος έχει αναλάβει τον
κοινόχρηστο χαρακτήρα του ως περιλαμβανομένου εντός παλαιού αιγιαλού-165/2000
Γνωμοδότηση του ΝΣΚ) στην περιοχή προσαιγιάλωσης στη θέση Στόμιο Κύμης, όπως
εμφαίνεται με στοιχεία βζεγβ στο από 02/07/2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Παναγόπουλου, κλίμακας 1:500 (αρ. σχεδίου HD-733-0401-101)
γ. θαλάσσιος χώρος πυθμένα εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευβοίας, με
μήκος 47.799,45 μ., πλάτος 1,00 μ. και επιφάνεια 47.799,42 τ.μ., όπως εμφανίζεται με
στοιχεία Κ-1, Κ-2, Κ-3……………………….Κ-37, Κ-38, Κ-1 στο από Οκτωβρίου 2019 σχέδιο
του Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Παναγόπουλου, κλίμακας 1:150.000 (αρ.
σχεδίου HD-733-0400-500).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 265590/1340/13-4-2020/22-06-2016 έγγραφο του τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξεδόθη
η Απαλλαγή από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή τη λήψη Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του έργου με τίτλο ΄΄Υποβρύχια Τηλεπικοινωνιακή Ζεύξη
οπτικών ινών ΟΤΕ Κύμη- Σκύρος, Προσαιγιάλωση καλωδίου στις θέσεις Παραλία Στομίου
Κύμης και Διαπόρι Σκύρου.΄΄
Επισημαίνεται ότι στην περιοχή Στομίου Κύμης έχει συντελεστεί ο διοικητικός καθορισμός
των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας – παλαιού αιγιαλού, δυνάμει της αριθμ. Φ8316/Φ Αιγ
– παρ. Απόφασης του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ στην περιοχή Διαπόρι
νήσου Σκύρου έχει οριστικοποιηθεί η προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού με την αριθμ.
14008/132512 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
(ΦΕΚ 383 Δ’/2018).
Συνημμένα στο πιο πάνω έγγραφο αποστέλλεται α) τεχνική περιγραφή των
προς εκτέλεση εργασιών και βεβαίωση Μηχανικού , β) φάκελος για την περιοχή
Παραλίας Στομίου Δήμου Κύμης Αλιβερίου και γ) φάκελος για την περιοχή Διαπόρι
νήσου Σκύρου
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Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν
σχετικά. Τα μέλη του δηµοτικού συµβουλίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτούν θετικά για την παραχώρηση στον ΟΤΕ της χρήσης αιγιαλού στην
θέση «παραλία Διαπόρι» νήσου Σκύρου για την εκτέλεση του έργου που αφορά
στην κατασκευή υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών ΟΤΕ ΚύμηςΣκύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 με τίτλο
«Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων» του Ν 2971/2001
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 81 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας

Αντωνόπουλος Κυριάκος
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