
                                                             

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Οκτωβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ.  435/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
435/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

26ο / 12-10-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε         
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΡΡΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                       

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό τελών διέλευσης, τελών 
χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των 

εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Παρασκευή και 

ώρα 13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23709/5-10-2012  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  κανεις 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό µέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι  9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 



                                                             

 

 

     Στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας έγινε συζήτηση σχετικά µε εισήγηση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό τελών διέλευσης, τελών χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών 
διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  

   Εισηγούµενος το θέµα ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδήµαρχος Στ. 
Παπαγεωργίου, ανέφερε:  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72, παραγρ. 1, εδαφ. ζ του ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
Εποµένως, η αρµοδιότητα εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό των 
τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ανήκει στην Οικονοµική Επιτροπή. 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» αρθρ. 29, παρ. 6 «Με κανονισµό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται 
τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δηµόσιας 
διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17. Ο καθορισµός των τελών διέπεται από 
αντικειµενικότητα, διαφάνεια, αµεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόµενο 
σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να µην καθιστά οικονοµικά ασύµφορη τη διενέργεια 
της επένδυσης». 
Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Ελληνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων» η υπ. αριθµ. 528/075/23.09.2009 (ΦΕΚ 
1375/Β/10.07.2009) απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος 
υπολογισµού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καθώς και 
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. 
Επιπρόσθετα, εκδόθηκε η 725/23 (ΦΕΚ 5/Β/05.01.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
βάσει της οποίας καθορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης των δικαιωµάτων διέλευσης. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του υπ.αριθµ. 528/075 κανονισµού, υπόχρεοι στην καταβολή 
τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και των  εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης εργασιών, είναι οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι 
εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δηµόσιο, στους ΟΤΑ ή 
είναι κοινόχρηστοι. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ως άνω κανονισµού, τα τέλη διέλευσης καταβάλλονται 
εφάπαξ και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και τα τέλη χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση εντός του πρώτου τριµήνου του 
αµέσως επόµενου από το έτος πραγµατικής χρήσης ηµερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι 
καταβάλλουν τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. 
Σε εφαρµογή των πιο πάνω αναφεροµένων η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας πρέπει 
να λάβει απόφαση για: 
Α) Τον καθορισµό των τελών διέλευσης από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
Β) Τον καθορισµό των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης σε ετήσια βάση από τους 
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Γ) Τον καθορισµό του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, αναφορικά 
µε την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης. 
 
Υπολογισµός τελών και εγγυήσεων 



                                                             

 

 
Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο καθορισµός των τελών και των εγγυήσεων 
προτείνεται να είναι: 
Α) Τέλη διέλευσης 
α) Εφάπαξ τέλος διέλευσης τοµής ύψους τετρακοσίων έξι ευρώ και ενενηνταπέντε λεπτών 
(406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 
β) Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (πχ καµπίνες, φρεάτια) σε 
διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (244,17 €) ανά ευκολία. 
 
Β) Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης 
Τα τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης 
δικτύου ως εξής: 
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος (σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος) = Μέσος αντικειµενικός  
προσδιορισµός αξιών ακινήτων δήµου σε € /µ2/έτος χ 0,175. 
Ο µέσος αντικειµενικός προσδιορισµός αξιών ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) υπολογίζεται ως ο 
µέσος όρος των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών οι οποίες απαρτίζουν το δήµο κατά 
την κείµενη νοµοθεσία. Αφορά ∆ήµους συνολικού πληθυσµού άνω των 5.000 κατοίκων 
όπως είναι ο ∆ήµος Καρδίτσας, καθώς και τοπικά διαµερίσµατα (σήµερα ∆ηµοτικές ή 
Τοπικές κοινότητες) µε πληθυσµό άνω των 1.000 κατοίκων. Για το ∆ήµο Καρδίτσας, στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται βάσει του πληθυσµού τους (απογραφή 2001) οι κάτωθι 
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες: 

1. ∆.Κ. Καρδίτσας 
2. ∆.Κ. Καρδιτσοµαγούλας 
3. Τ.Κ. Αρτεσιανού 
4. Τ.Κ. Καλλιφωνίου 
5. Τ.Κ. Μακρυχωρίου 
6. Τ.Κ. Μητρόπολης 
7. Τ.Κ. Καλλιθήρου 

 
Για τον υπολογισµό του µέσου Α.Π.Α.Α., σε ότι αφορά τη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίτσας 
λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικές αξίες σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ενώ 
για τις υπόλοιπες ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες χρησιµοποιείται η ελάχιστη τιµή ζώνης 
που καθορίζεται για το ν. Καρδίτσας και ανέρχεται σε 550 €. 
Για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίτσας, οι τιµές ζώνης είναι οι εξής: 
 

ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 

Α 1.050 € 

Β 1.050 € 

Γ 1.000 € 

∆ 800 € 

Ε 800 € 

ΣΤ 800 € 

Ζ 800 € 

Η 800 € 

Θ 600 € 

Ι 600 € 

ΙΑ 600 € 

ΙΒ 600 € 

ΙΓ 600 € 

Ι∆ 600 € 

ΙΕ 600 € 



                                                             

 

ΙΣΤ 600 € 

ΙΖ 600 € 

ΙΗ 600 € 

ΙΘ 600 € 

Κ 600 € 

ΚΑ 600 € 

ΚΒ 600 € 

ΚΓ 600 € 
  
Ο µ.ο. των τιµών ζωνών για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίτσας ανέρχεται σε 700 €. 
 
Εποµένως, ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει το ποσό ανά χιλιόµετρο δικτύου για κάθε 
µια από τις 7 ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού της Ε.Ε.Τ.Τ.: 
 
Τοπική ή ∆ηµοτική 
Κοινότητα 

Μέσος 
ΑΠΑΑ 

Συντελεσ
τής 

Τιµή ανά χιλιόµετρο 
δικτύου 

Καρδίτσα 700,00 € 0,175 122,50 € 

Καρδιτσοµαγούλα 550,00 € 0,175 96,25 € 

Αρτεσιανό 550,00 € 0,175 96,25 € 

Καλλιφώνι 550,00 € 0,175 96,25 € 

Μακρυχώρι 550,00 € 0,175 96,25 € 

Μητρόπολη 550,00 € 0,175 96,25 € 

Καλλίθηρο 550,00 € 0,175 96,25 € 
 
 
Γ) Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών 
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ., το ύψος της εγγύησης που καταβάλλουν οι 
υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης. Εποµένως, βάσει των 
ανωτέρω το ύψος των εγγυήσεων ορίζεται ως εξής: 
 

Τοπική ή ∆ηµοτική 
Κοινότητα 

Μέσος 
ΑΠΑΑ 

Συντελεσ
τής 

Τιµή ανά 
χιλιόµετρ
ο δικτύου 

Ύψος εγγύησης 
καλής εκτέλεσης 
εργασιών ανά 
χιλιόµετρο 

δικτύου (τιµή 
χλµ. Χ 2) 

Καρδίτσα 700,00 € 0,175 122,50 € 245,00 € 

Καρδιτσοµαγούλα 550,00 € 0,175 96,25 € 192,50 € 

Αρτεσιανό 550,00 € 0,175 96,25 € 192,50 € 

Καλλιφώνι 550,00 € 0,175 96,25 € 192,50 € 

Μακρυχώρι 550,00 € 0,175 96,25 € 192,50 € 

Μητρόπολη 550,00 € 0,175 96,25 € 192,50 € 

Καλλίθηρο 550,00 € 0,175 96,25 € 192,50 € 

 
 

• Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται από 01.01.2010 και εφεξής 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παραπάνω κανονισµού της Ε.Ε.Τ.Τ.. 



                                                             

 

• Τα καθοριζόµενα τέλη δύναται να τύχουν αναπροσαρµογής σε περίπτωση 
τροποποίησης του κανονισµού µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Τα ετήσια τέλη χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης αναπροσαρµόζονται κάθε φορά που θα αναπροσαρµόζεται 
ο αντικειµενικός προσδιορισµός αξιών ακινήτων µε απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 

• Ειδικά για τη διέλευση σωληνώσεων κλπ εφαρµογή έχει η υπ.αριθµ. 
725/23/04.01.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/05.01.2012) η οποία καθορίζει τη διαδικασία 
χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρµόδια 
είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαµβάνοντας 
υπόψη: 
Το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ζ του ν. 3852/2010. 
Το άρθρο 29, παρ. 6 του ν. 3431/2006. 
Την υπ.αριθµ. 528/075/23.09.2009 (ΦΕΚ 1375/Β/10.07.2009) απόφαση της Ελληνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 
Την υπ.αριθµ. 725/23/04.01.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/05.01.2012). 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των τελών διέλευσης, τελών 
χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
προκειµένου για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως ακολούθως: 
 
Α) Τέλη διέλευσης: Εφάπαξ τέλος διέλευσης τοµής ύψους τετρακοσίων έξι ευρώ και 
ενενηνταπέντε λεπτών (406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής και  εφάπαξ τέλος 
εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (πχ καµπίνες, φρεάτια) σε διακόσια σαράντα 
τέσσερα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (244,17 €) ανά ευκολία. 
 
Β) Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Τοπική ή ∆ηµοτική 
Κοινότητα 

Τιµή ανά χιλιόµετρο 
δικτύου 

Καρδίτσα 122,50 € 

Καρδιτσοµαγούλα 96,25 € 

Αρτεσιανό 96,25 € 

Καλλιφώνι 96,25 € 

Μακρυχώρι 96,25 € 

Μητρόπολη 96,25 € 

Καλλίθηρο 96,25 € 
 
Γ)  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Τοπική ή ∆ηµοτική 
Κοινότητα 

Ύψος εγγύησης καλής 
εκτέλεσης εργασιών ανά 

χιλιόµετρο δικτύου 

Καρδίτσα 245,00 € 

Καρδιτσοµαγούλα 192,50 € 

Αρτεσιανό 192,50 € 

Καλλιφώνι 192,50 € 

Μακρυχώρι 192,50 € 

Μητρόπολη 192,50 € 



                                                             

 

Καλλίθηρο 192,50 € 

 
 

• Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται από 01.01.2010 και εφεξής 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παραπάνω κανονισµού της Ε.Ε.Τ.Τ.. 

• Τα καθοριζόµενα τέλη δύναται να τύχουν αναπροσαρµογής σε περίπτωση 
τροποποίησης του κανονισµού µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Τα ετήσια τέλη χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης αναπροσαρµόζονται κάθε φορά που θα αναπροσαρµόζεται 
ο αντικειµενικός προσδιορισµός αξιών ακινήτων µε απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 

• Ειδικά για τη διέλευση σωληνώσεων κλπ εφαρµογή έχει η υπ.αριθµ. 
725/23/04.01.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/05.01.2012) η οποία καθορίζει τη διαδικασία 
χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρµόδια 
είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 

                 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
435/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
 

                                                    Καρδίτσα  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
  


