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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 445/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/10/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 445
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
17/25-10-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:25696/29-10-20121

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.24961/19-10-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18)Σούφλα Ουρανία

2) Αναστασίου Απόστολος

19)Τσιούκης Λάμπρος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

20)Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

21)Βερίλλης ∆ομήνικος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

22)Γεννάδιος Ιωάννης

6) Ζορμπάς Ιωάννης

23)Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

24)Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

25)Ντούρλιας ∆ημήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

26)Σουφλάκος Βασίλειος

10) Κωτούλας Φίλιππος

27)Τέγος Χρήστος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

28)Γιοβάνης Γεώργιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

29)Μακροστέργιος Αθανάσιος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

30)Τσίπρας Εμμανουήλ

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

31)Αρχοντής ∆ημήτριος

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα

32)Τσαντήλας Βασίλειος

16)Παπαγεωργίου Σταύρος

33)Χάρμπας Θωμάς

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος

Κανένας
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33

μελών, παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά
με
καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθμ. 435/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Παπαγεωργίου η οποία έχει ως εξής:
“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.
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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
Α
Β
Γ
∆
Ε

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
1.050 €
1.050 €
1.000 €
800 €
800 €
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ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
ΙΑ
ΙΒ
ΙΓ
Ι∆
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ
Κ
ΚΑ
ΚΒ
ΚΓ

800
800
800
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
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
Καρδίτσα
Καρδιτσομαγούλα
Αρτεσιανό
Καλλιφώνι
Μακρυχώρι
Μητρόπολη
Καλλίθηρο

Μέσος
ΑΠΑΑ
700,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €

Συντελεσ
τής
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175

Τιμή ανά χιλιόμετρο
δικτύου
122,50 €
96,25 €
96,25 €
96,25 €
96,25 €
96,25 €
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
Καρδιτσομαγούλα

Αρτεσιανό
Καλλιφώνι
Μακρυχώρι
Μητρόπολη
Καλλίθηρο





700,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

€
€
€
€
€
€
€
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245,00 €
0,175
122,50 €
192,50 €
0,175
96,25 €
192,50 €
0,175
96,25 €
192,50 €
0,175
96,25 €
192,50 €
0,175
96,25 €
192,50 €
0,175
96,25 €
192,50 €
0,175
96,25 €

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.”

3.Την υπ' αριθμ. 528/075/23.09.2009 (ΦΕΚ 1375/Β/10.07.2009) απόφαση της Ελληνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθώς και την υπ' αριθμ. 725/23/04.01.2012
ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/05.01.2012).
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως

καταγράφηκαν

στα

Αποφάσισε ομόφωνα
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
Καρδίτσα
Καρδιτσομαγούλα
Αρτεσιανό
Καλλιφώνι
Μακρυχώρι
Μητρόπολη

Τιμή ανά χιλιόμετρο
δικτύου
122,50 €
96,25 €
96,25 €
96,25 €
96,25 €
96,25 €
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96,25 €

Καλλίθηρο

Γ) Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Τοπική ή ∆ημοτική
Κοινότητα
Καρδίτσα
Καρδιτσομαγούλα
Αρτεσιανό
Καλλιφώνι
Μακρυχώρι
Μητρόπολη
Καλλίθηρο





Ύψος εγγύησης καλής
εκτέλεσης εργασιών ανά
χιλιόμετρο δικτύου
245,00 €
192,50 €
192,50 €
192,50 €
192,50 €
192,50 €
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 445/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

