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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
 

 Α Π Ο Φ Α  Ζ   Α Ρ Η Θ Μ.   256 
(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό  ηεο ζπλ/ζεο : 19η  TAKTIKH/16-07-2015) 

 
ΘΔΜΑ : ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΔΛΧΝ ΓΗΔΛΔΤΖ, ΥΡΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΓΗΔΛΔΤΖ 
ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΔΛΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Εσγξάθνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  (19ε) ζπλεδξίαζε, 
ζην Γεκαξρείν,  ηην 16-07-2015 θαη ώρα 20:30.  

 
Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο  :  Σ Η Ν Α  Κ Α Φ Α Σ  Α Κ Ζ 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ  ΜΑΡΗΑ 

 
ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ-ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΓΗΟΤΡΓΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ-
ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ ΔΤΣΑΘΗΑ, ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ (ΥΑΡΖ), ΚΑΠΠΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ, ΓΚΡΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ, ΚΗΚΑΚΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ, ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (ΡΔΝΑ), ΑΡΜΠΗΛΗΑ ΣΑΤΡΟ, 
ΚΑΚΟΤΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΜΑΡΣΑΚΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΚΑΛΠΟΓΖΜΟΤ-
ΚΑΣΧΠΟΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ-ΣΗΛΗΓΚΗΡΖ ΘΔΚΛΑ, ΚΑΝΣΗΧΣΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), ΑΝΑΣΑΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΜΗΜΖ), ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ, ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΗΖ (ΥΑΡΖ), 
ΒΑΜΒΑΚΑ  ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ), ΚΔΡΛΤ  ΛΗΝΣΑ-ΜΑΗΡΖ, ΠΗΣΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ-ΒΟΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ, ΟΤΦΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΡΑΝΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΖ), 
ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΚΑΛΛΗΡΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ, 
ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΓΖΗΛΑΟ (ΑΓΖ),  ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ, ΠΔΣΣΑ 
ΑΝΣΧΝΗΟ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΑΝΓΡΔΑ, 
ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ, ΦΑΛΣΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ, 
ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ, ΝΔΝΔΓΑΚΖ ΟΤΡΑΝΗΑ.  (41 Mέιε) 
   
Σα κέιε ηνπ Γ..  πξνζθιήζεθαλ λόκηκα  κε ηελ σπ’ αριθ. 9091/10-7-2015  
πξόζθιεζε ηνπ  Πξνέδξνπ θαη απνπζίαδαλ νη  Γ..  θ.θ., ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ 
(ΥΑΡΖ),  ΚΑΛΠΟΓΖΜΟΤ-ΚΑΣΧΠΟΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΗΖ (ΥΑΡΖ),  ΚΔΡΛΤ  ΛΗΝΣΑ-ΜΑΗΡΖ, ΠΗΣΑΡΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ,ΚΑΛΛΗΡΖ ΚΧΝ/ΝΟ, 
ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ, ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΓΖΗΛΑΟ (ΑΓΖ), ΠΔΣΣΑ 
ΑΝΣΧΝΗΟ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΦΑΛΣΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ, 
ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ  (ζύλνιν 16  Μέιε). 
 
Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία. 
 
Απνύζεο ηεο Γ.. θ. ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ  ρξέε  γξακκαηέσο δηεηέιεζε  ε θ. 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ–ΒΟΗΚΑ   ΗΧΑΝΝΑ . 
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ην  1ν ηαθηηθό ζέκα ηεο Ζ.Γ.  πξνζήιζε  ε θ. Γήκαξρνο. 
 
Ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο πξνζήιζε ν  Γ.. θ. 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΗΖ (ΥΑΡΖ).  
 
ην 2ν  ηαθηηθό ζέκα απερώξεζε ν   Γ.. θ.  ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ. 
 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ηαθηηθώλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ν Πξόεδξνο  
αλαθνίλσζε πέληε (5) έθηαθηα ζέκαηα,    γηα ηα νπνία ην Γ..  εξσηήζεθε γηα ηνλ 
έθηαθην ραξαθηήξα ηνπο θαη γηα ην θαηεπείγνλ,  έγηλε δεθηή ε πξόηαζε  απηή  
ΟΜΟΦΧΝΑ ιόγσ ρξνληθώλ πξνζεζκηώλ, θαη ηα ζέκαηα απηά  ζπδεηήζεθαλ  πξηλ ηα 
ζέκαηα ηεο   Ζκεξήζηαο  Γηάηαμεο. 

 
ην 1ν ηαθηηθό ζέκα  πξνηάζεθε  ςήθηζκα ην νπνίν ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο 

Ζ.Γ.   
 
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκό 3ν ππήξρε  θαη   ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο.  
 
 
ρεηηθή  κε ην ζέκα ήηαλ θαη ε  ππ΄ αξηζ. 223/15-07-2015 [ΔΠΗΤΝΑΠΣΔΣΑΗ] 

απόθαζε-εηζήγεζε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο 
από ην Γ.. πνπ αθνξά ηελ επιβολή ηελών διέλεσζης,  ηελών τρήζης 
δικαιωμάηων διέλεσζης και εγγσήζεων καλής εκηέλεζης ηων εργαζιών 
διέλεσζης δικηύων ηλεκηρονικής επικοινωνίας.  

 
 

          Καιείηαη ινηπόλ ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο . 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Ννκνζεζίαο θαη κεηά  από ηε  δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

                                         Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ομόθωνα 

 Δγθξίλεη ηνλ καθοριζμό ηων ηελών διέλεσζης,  ηελών τρήζης 
δικαιωμάηων διέλεσζης και εγγσήζεων καλής εκηέλεζης ηων εργαζιών 
διέλεσζης δικηύων ηλεκηρονικής επικοινωνίας – ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 
223/15-07-2015  απόθαζε-εηζήγεζε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο -  αλαιπηηθά σο 
εμήο : 
 
 

Τα Τέιε Γηέιεπζεο θαηαβάιινληαη εθάπαμ ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη ζε απηήλ 

θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ εθζθαθήο. 

Τα Τέιε ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαηαβάιινληαη ζε εηήζηα βάζε. Γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ Τειώλ ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο νη Γηθαηνύρνη απνζηέιινπλ 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηνπο Υπόρξενπο εληόο ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ 

από ην έηνο πξαγκαηηθήο ρξήζεο εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Οη ππόρξενη θαηαβάιινπλ ηα 
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ηέιε ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

Τα ηέλε διέλεςζερ ςπολογίδονηαι ωρ εξήρ:  

1.Δθάπαμ ηέιε δηέιεπζεο  ηνκήο 

1.1 Τν εθάπαμ ηέινο δηέιεπζεο αλέξρεηαη ζε 406,95 € αλά ρηιηόκεηξν 

δηέιεπζεο ηνκήο.  

1.2 Δθάπαμ ηέινο εγθαηάζηαζεο επθνιίαο επί ηνπ εδάθνπο (π.ρ. θακπίλεο, 

θξεάηηα) 

Τν εθάπαμ ηέινο δηέιεπζεο εγθαηάζηαζεο αλά επθνιία αλέξρεηαη ζε  244,17 € 

 

2.   Τα Τέιε Γηέιεπζεο έρνπλ κεδεληθό ύςνο (κεδέλ (0) Δπξώ) ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο: 

2.1 Γηέιεπζεο από ρώξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο (ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ θαη ζε Τνπηθά 

Γηακεξίζκαηα ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ θάησ ησλ1.000 θαηνίθσλ. 

2.2  Γηέιεπζεο  ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο. 

2.3 Γηέιεπζεο  κέζσ ελαέξησλ δηθηύσλ θαη ζπλαθώλ επθνιηώλ (όπσο θπηία, 

ζηύινπο). 

2.4  Γηέιεπζεο  κέζσ ππνζαιάζζησλ δηθηύσλ. 

2.5 Πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ζπληήξεζεο, άξζεο βιαβώλ, αλαβάζκηζεο 

δηθηύνπ θαη ζπλδέζεσλ ηειηθώλ ρξεζηώλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε έσο 

δηαθόζηα (200) κέηξα από ηελ όδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ δηθηύνπ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

2.6 Πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηώλ εθζθαθήο γηα ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκώλ ή γηα ηε δηαζύλδεζε πθηζηάκελσλ δηθηύσλ γηα απνζηάζεηο κέρξη δηαθόζηα 

(200) κέηξα. 

2.7 Δγθαηάζηαζεο θξεαηίσλ ηα νπνία εμππεξεηνύλ θακπίλεο (εηζαγσγή/ 

εμαγσγή αγσγώλ θαη/ή θαισδίσλ ζε απηέο) θαη βξίζθνληαη ζηελ εγγύο δώλε απηώλ 

ησλ θακπηλώλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε Καζνξηζκόο Ύςνπο Τειώλ Φξήζεο Γηθαησκάησλ 

Γηέιεπζεο πεξίπησζε ην δεύγνο θξεάηην-εμππεξεηνύκελε θακπίλα ζεσξείηαη σο κία 

επθνιία θαη όρη δύν». 

 Τα ηέλε σπήζερ διέλεςζερ ςπολογίδονηαι με βάζε ηα σιλιόμεηπα 

όδεςζερ ωρ εξήρ: 
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1. Μνλαδηαίν εηήζην ηέινο [ζε - αλά ρηιηόκεηξν αλά έηνο] = (Μέζνο  

Αληηθεηκεληθόο Πξνζδηνξηζκόο Αμηώλ Αθηλήησλ(ΑΠΑΑ) Τνπηθνύ Γηακεξίζκαηνο ή 

Γήκνπ [ζε -/κ2/έηνο] * 0,175) 

 

2. Ο Μέζνο Αληηθεηκεληθόο Πξνζδηνξηζκόο Αμηώλ Αθηλήησλ (ΑΠΑΑ) Τνπηθνύ 

Γηακεξίζκαηνο ή Γήκνπ ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ δώλεο ησλ 

επηκέξνπο πεξηνρώλ ή/θαη ζπλνηθηώλ νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν Τνπηθό 

Γηακέξηζκα ή Γήκν, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηνύ ηνπ 

κέζνπ όξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζπληειεζηέο όπσο ε εκπνξηθόηεηα ή ε 

αμηνπνίεζε νηθνπέδνπ ή ε παιαηόηεηα απηνύ, θαζώο ζεσξνύληαη θαηά κέζε ηηκή ίζνη 

κε ηε κνλάδα. 

3. Τα Τέιε Φξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο έρνπλ κεδεληθό ύςνο (κεδέλ (0) 

Δπξώ) ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

3.1    Γηέιεπζεο από ρώξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο (ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ θαη ζε Τνπηθά 

Γηακεξίζκαηα (ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ 

ησλ 1.000 θαηνίθσλ. 

3.2 Γηέιεπζεο ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο. 

 

3.3    Γηέιεπζεο κέζσ ελαέξησλ δηθηύσλ θαη ζπλαθώλ επθνιηώλ (όπσο θπηία, 

ζηύινπο). 

3.4    Γηέιεπζεο κέζσ ππνζαιάζζησλ δηθηύσλ. 

3.5  Πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ζπληήξεζεο, άξζεο βιαβώλ, αλαβάζκηζεο 

δηθηύνπ θαη ζπλδέζεσλ ηειηθώλ ρξεζηώλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε έσο 

δηαθόζηα (200) κέηξα από ηελ όδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ δηθηύνπ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

3.6 Πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηώλ εθζθαθήο γηα ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκώλ ή γηα ηε δηαζύλδεζε πθηζηάκελσλ δηθηύσλ γηα απνζηάζεηο κέρξη δηαθόζηα 

(200) κέηξα. 

3.7  Δγθαηάζηαζεο επθνιηώλ επί ηνπ εδάθνπο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

θξεάηηα, θακπίλεο). 

 Τν ύςνο ηεο Δγγύεζεο πνπ θαηαβάιινπλ νη Υπόρξενη αλέξρεηαη ζην δηπιάζην 

ηνπ εηήζηνπ ηέινπο ρξήζεο, θαζνξηδόκελνπ από ηελ αξκόδηα αξρή ρνξήγεζεο 

δηθαηώκαηνο δηέιεπζεο γηα ην επόκελν έηνο. 

Πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηειώλ δηέιεπζεο θαη ηειώλ ρξήζεο 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, ν πάξνρνο δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ δελ ππέρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο άιινπ, ζρεηηθνύ κε ηα αλσηέξσ, ηέινπο (άξζ.28 παξ.12 ηνπ 

Ν.4070/2012). 
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Τέιε ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαηαβάιινληαη από 1.1.10 θαη εθεμήο, 

εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ θείκελε λνκνζεζία, όπσο ζε ήδε εθδνζείζεο από 

ηηο αξκόδηεο αξρέο απνθάζεηο ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, νη νπνίεο 

εμεδόζεζαλ νπσζδήπνηε κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν. 3431/2006  (άξ. 8 θαλνληζκνύ 

ΔΔΤΤ, ΦΔΚ 1375/Β΄/10.7.2009) 

 
 
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη 
ππνγξάθεηαη.   
 

             Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ. 
 
 
 

ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ  ΥΡΖΣΟ 

Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 
 
 
 

ΠΟΤΡΝΑΡΑ-ΒΟΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ 
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