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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αριθµ. Απόφασης 580/2011 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 35/22-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: Καθορισµός τελών ∆ιέλευσης, Τελών χρήσης δικαιωµάτων ∆ιέλευσης και του 
ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών ∆ιέλευσης οπτικών ινών στο 
∆ήµο Χερσονήσου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 
 

Σήµερα την 22η  του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
16:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου 
στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) ύστερα από την, µε αρ. πρωτ. 
35074/16-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων  67 και 68 του 
Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι 
εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους είκοσι δυο (22) Προέδρους 
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4) Προέδρων 
Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν: 
       Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  
       Παρόντες 

1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 14 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος  ∆Σ 
2 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 15 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. 
3 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος 16 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 
4 Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 17 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ 
5 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 18 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 
6 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος  ∆.Σ 19 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ 
7 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ 20 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος  ∆Σ 
8 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 21 Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ 
9 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ 22 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ 
10 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ. 23 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ 
11 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ 24 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος  ∆Σ 
12 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 25 Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος, Μέλος ∆Σ 
13 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ   

         
    Απόντες  

1. Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 
2. Πλευράκης  Εµµανουήλ,, Μέλος ∆.Σ. 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 
προσκλήθηκε νόµιµα  µε την αριθµ. 
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πρωτ. 35074/16-12-2011 πρόσκληση 
του Προέδρου. 

 
        Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
        Παρόντες 

1 Περβολαράκης Εµµανουήλ,  
∆.Κ. Ανώπολης 

9 Μαυροφοράκης Ιωάννης, 
Τ.Κ.Βάθειας 

2 Αργυράκη Εµµανουήλ,  
∆.Κ. Μαλίων  

10 Στρατηδάκης Γεώργιος, 
Τ.Κ.Σγουροκεφαλίου 

3 Χατζάκης  Αδάµ, ∆.Κ. Μοχού 11 Στειακάκης Ιωάννης, Τ.Κ. Γαλίφας 
4 Στιβακτάκης Ιωάννης,  

∆.Κ. Χερσονήσου 
12 Μεθυµάκης Γεώργιος, Τ.Κ. 

Ε.Βάθειας 
5 Τζανάκης Χαρίδηµος.  

Τ.Κ Αϊτανίων 
13 Βραχασωτάκης Κων/νος, Τ.Κ. 

Καινούριου Χωριού 
6 Παπαδάκης Γεώργιος,  

Τ.Κ. Γωνιών 
14 Σταυρακάκης Γεώργιος, 

Τ.Κ.Κόξαρης 
7 Βουρλιωτάκης Νικόλαος,  

.Κ.Ελαίας 
15 Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ, Τ.Κ. 

Χαρασού 
8 Κόµης Γεράσιµος, Τ.Κ. Ποταµιών   

 
      Απόντες   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Αναγνωστάκης Εµµανουήλ, ∆.Κ.Γουβών 
Τσαπάκης Αλέξανδρος, ∆.Κ. Λ.Χερσονήσου  
Παπαδαντωνάκης Εµµανουήλ, Τ.Κ.Αβδού 
Λουράκη Ιωάννα, Τ.Κ.Επισκοπής 
Αµανάκης Στυλιανός, Τ.Κ.Καλού Χωριού 
Αργυράκης Κων/νος,Τ.Κ.Κρασίου 
Ασσαριωτάκη Ελένη. Τ.Κ.Κεράς 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 
προσκλήθηκε νόµιµα  µε την 
αριθµ. πρωτ. 35074/16-12-2011 
πρόσκληση του Προέδρου. 

 
      Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ 
      Παρόντες                          Απόντες 

1.Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου 
2.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων 
3.Κουνενός Αντώνης, Γουβών  
4. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής  

             
                  Κανείς  

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκε νόµιµα  
µε την αριθµ. πρωτ. 35074/16-12-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου. 

Ο ∆ήµαρχος κ.Ζαχαρίας ∆οξαστάκης  προσκλήθηκε  νόµιµα και  παρίσταται στη 
συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μανουσάκη Ελένη  υπάλληλος του ∆ήµου 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κα Κριτσωτάκη Χριστοθέα, προκειµένου να εισηγηθεί το 
1ου θέµα της ηµερήσιας διάταξης.    
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 25 
µέλη–  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το  
παρακάτω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης. 

  
Θέµα 3ο: «Καθορισµός τελών ∆ιέλευσης, Τελών χρήσης δικαιωµάτων ∆ιέλευσης και 

του ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών ∆ιέλευσης 
οπτικών ινών στο ∆ήµο Χερσονήσου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 
του Ν.3431/2006» 

Αριθµός Απόφασης   580/2011 
Πρόεδρος του εισηγούµενος το  παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  

ότι, σύµφωνα µε την  περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η Οικονο-
µική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την επιβολή τελών, δικαιωµάτων 
και εισφορών και έθεσε υπόψη των Μελών την  υπ’αριθ.769/11 οµόφωνη απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµα «καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών 
∆ιέλευσης οπτικών ινών στο ∆ήµου Χερσονήσου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ.6 
του Ν. 3431/2006», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
«Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 1375 ΦΕΚ και το υπ’αριθ.528/075 Κανονισµό Καθορισµού 
των Τελών ∆ιέλευσης, των Τελών Χρήσης  δικαιωµάτων και του Ύψους των Εγγυήσεων 
Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών ∆ιέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006, καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των τελών 
διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και το ύψος των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 29 
παρ.6, του ν.3431/2006 (στον εξής νόµο). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του υπ’ αριθ. 528/075 Κανονισµού υπόχρεοι στην καταβολή 
Τελών ∆ιέλευσης και Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης καθώς και εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης εργασιών είναι οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ο.Τ.Α. 
ή είναι κοινόχρηστοι. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ανωτέρω Κανονισµού : 
1. ∆ικαιούχοι είσπραξης Τελών ∆ιέλευσης και Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης 
καθώς και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών είναι οι δηµόσιες αρχές που είναι κατά 
το νόµο αρµόδιες να χορηγούν δικαιώµατα διέλευσης. 
2. Οι ∆ικαιούχοι για την χορήγηση ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης δεν δύνανται να απαιτήσουν 
την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους πέραν των Τελών ∆ιέλευσης και Τελών 
Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης, τα οποία ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 
3. Η ως άνω αρµοδιότητα είσπραξης των σχετικών τελών δεν δεσµεύει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την αρµόδια δηµόσια αρχή ως προς την απαίτηση µη καταβολής τελών από τους 
υπόχρεους, υπό την επιφύλαξη τήρησης των αρχών της αµεροληψίας και της διαφάνειας. 
 
Ο ∆ήµος µας νοµιµοποιείται να εισπράττει : 
α)Τέλη διέλευσης , 
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β)Τέλη Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και  
γ)εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών.  
Το ύψος εκάστου τέλους και της εγγύησης ορίζεται στην άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. και η 
Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την 
Επιτροπή αυτή.  
    Η οικονοµική Επιτροπή µε την 769/2011 απόφαση της, και  σε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, της από 
12.4.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της µε αριθ. πρωτ. 528/075/23-6-2009 
απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

 
Α) την καταβολή τελών διέλευσης από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
ως κάτωθι: 
1.Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής: 
1.1 Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε 
λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 
1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια) 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα 
τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €). 
2.Τα Τέλη ∆ιέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
1.∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε 
την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
συνολικού πληθυσµού κάτω των 1.000 κατοίκων, 
2. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
3. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους) 
4. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 
5. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και 
συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα 
από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
6. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για 
τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα. 
7.Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών 
και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καµπινών. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούµενη καµπίνα θεωρείται ως µία 
ευκολία και όχι δύο. 
 
Β) την καταβολή τελών χρήσεως ∆ικαιωµάτων διέλευσης από τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως κάτωθι: 
1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής: 
� Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός 
Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων(ΑΠΑΑ) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου [σε 
€/µ2/έτος] * 0,175) 
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2.Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των τιµών ζώνης των επιµέρους 
περιοχών ή/ και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα ή 
∆ήµο, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν 
λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η 
παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση τιµή ίσοι µε τη µονάδα. 
3. Τα Τέλη Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε 
την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
(συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων, 
β) ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
γ) ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους) 
δ) ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 
ε) Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και 
συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα 
από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
στ) Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή 
για τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα. 
ζ) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καµπίνες). 
 
Γ) τον υπολογισµό Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών : 
1. Οι ∆ικαιούχοι δύναται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων από 
τους υπόχρεους αναφορικά µε την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης στις 
οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
2. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του 
ετήσιου τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος 
διέλευσης για το επόµενο έτος». 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά,  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  αφού έλαβε  υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, την 

769/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010, του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, της από 12.4.2007 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης και της µε αριθ. πρωτ. 528/075/23-6-2009 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει, σε εφαρµογή του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006,της από 
12.4.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της µε αριθ. πρωτ. 528/075/23-6-2009 
απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), για 
το ∆ήµο Χερσονήσου:  
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Α) την καταβολή τελών διέλευσης από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
ως κάτωθι: 
1.Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής: 
1.1 Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής: 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε 
λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 
1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια) 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα 
τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €). 
2.Τα Τέλη ∆ιέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
1.∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε 
την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
συνολικού πληθυσµού κάτω των 1.000 κατοίκων, 
2. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
3. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους) 
4. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 
5. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και 
συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα 
από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
6. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για 
τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα. 
7.Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών 
και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καµπινών. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούµενη καµπίνα θεωρείται ως µία 
ευκολία και όχι δύο. 
 
Β) την καταβολή τελών χρήσεως ∆ικαιωµάτων διέλευσης από τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως κάτωθι: 
1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής: 
� Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός 
Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων(ΑΠΑΑ) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου [σε 
€/µ2/έτος] * 0,175) 

2.Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των τιµών ζώνης των επιµέρους 
περιοχών ή/ και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα ή 
∆ήµο, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν 
λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η 
παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση τιµή ίσοι µε τη µονάδα. 
3. Τα Τέλη Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε 
την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
(συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων, 
β) ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
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γ) ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους) 
δ) ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 
ε) Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και 
συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα 
από την όδευση του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
στ) Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή 
για τη διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα. 
ζ) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καµπίνες). 
 
Γ) τον υπολογισµό Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών : 
1. Οι ∆ικαιούχοι δύναται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων από 
τους υπόχρεους αναφορικά µε την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης στις 
οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
2. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του 
ετήσιου τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος 
διέλευσης για το επόµενο έτος. 

 
Τα καθοριζόµενα τέλη δύναται να τύχουν αναπροσαρµογής σε περίπτωση τροποποίησης 
του Κανονισµού µε απόφαση της ΕΕΤΤ. 
 
� Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθµό    580/2011 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως: 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ανελάκης Γεώργιος  Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Φιλιππάκης Κων/νος 
  Μαστοράκης Ιωάννης 
  Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων 
  Μακράκης Γεώργιος 
  Ανυφαντάκης Εµµανουήλ  
  Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος 
  Ζερβάκη Ιωάννα 
  Βασιλάκης Μιχαήλ  
  ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 
  Σταυρουλάκης Νικόλαος 
  Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 
  Βουράκης Ιωάννης 
  Σέγκος Ιωάννης 
  Μπαγουράκης Γεώργιος 
  Φανουράκης Ζαχαρίας 
  Αργυράκης Νικόλαος 
  Μπελιβάνης Νικόλαος 
  Χατζάκης Ευάγγελος 
  Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ 
  Μουντράκης Ιωάννης 
  Λουλουδάκης Απόστολος 
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  Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 
  Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος 

     Η Γραµµατέας                     
 Μανουσάκη   Ελένη                 

Γούρνες 
Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
∆ανελάκης  Γεώργιος  

Μ.Ε.∆.  
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

 
 

Βασιλάκης Νικόλαος 
 


