
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Από το πρακτικό 18ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 120/2021 

             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισμός Τελών διέλευσης και Τελών 
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 4070/2012. 

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο «Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης», σήμερα την 26η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 20617/19-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, που εστάλη σε όλα τα μέλη με e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. 
Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). 
Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 
(ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν 
παρόντα είκοσι δύο (22), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή  
4. Κυριακίδης Γεώργιος  
5. Ναζλίδης Χρήστος 
6. Λουμπούτης Κωνσταντίνος 
7. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
8. Γλώσσης Γεώργιος 
9. Καστελιάνος Πέτρος 

10. Παππάς Αθανάσιος 
11. Χαντές Αχιλλέας 

12. Αντωνιάδης Αντώνιος 
13. Μαυρομάτης Δημήτριος 
14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος
15. Καϊκής Κωνσταντίνος 
16. Λιάκος Νικόλαος 
17. Τερζής Ροβέρτος  
18. Ρουσομάνη Ραφαέλλα 
19. Σταματάκης Σπυρίδων 
20. Βαλάρης Θεόδωρος 
21. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα 
22. Μπενάκης Μιχαήλ 

1. Χαλβατζής Ευάγγελος 
2. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
3. Καμανάς Δημήτριος 
4. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
5. Βαμβάκος Ευάγγελος 
6. Δαρμουσλής Δημήτριος 
7. Ζάχος Γρηγόριος 
8. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
9. Μπαλλογιάννη Ελένη 

10. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος 
11. Αλεξανδρίδης Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων : 
1. Ανατολικού : Καρκαμάνης Σπυρίδων. 
2. Διαβατών : Τσίντου Πολυχρονία. 
3. Καλοχωρίου : Στατερούδης Πέτρος. 
4. Χαλάστρας : Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία. 
 
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, Βραχιάς, Κυμίνων, Ν. Μαγνησίας, Ν. Μαλγάρων και Σίνδου : Βέρρος 
Αναστάσιος, Κατούνας Βασίλειος, Καράδαλης Θεόδωρος, Μπαξεβάνης Χρήστος και Γκαμανής 
Δημήτριος, δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ιωάννης. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σουρουπίδης Κωνσταντίνος. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Λουμπούτης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 22o θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών Γεωργιάδου Χρυσούλα, η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής :  
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 363/2021 απόφασή της, καθόρισε τα Τέλη διέλευσης και 
τα Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 
4070/2012. 
Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, έλαβε υπόψη της το υπ. αριθ. 16800/31-8-2021 έγγραφό της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  
 
Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου για να λάβουν γνώση. 
 
Με τη σημερινή μας απόφαση θα πρέπει να καθορίσουμε τα Τέλη διέλευσης και τα Τέλη χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 874/2/3-12-2018 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018/Β΄) 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το  Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωργιάδου Χρυσούλα και την υπ’ αριθ. 
363/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(20 υπέρ, 2 κατά) 

 
Καθορίζει και εγκρίνει τα τέλη διέλευσης και τα τέλη  χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με 
τον κανονισμό 874/2/3-12-2018 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018/Β΄) της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως εξής: 
 
Υπολογισμός Τελών Διέλευσης 
1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής : 

α) Εφάπαξ τέλος διέλευσης τομής: ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά 
(406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής. 
β) Εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται 
καμπίνες, φρεάτια, δομικές κατασκευές κεραιών, οικίσκοι): ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα 
ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €) ανά ευκολία. 
2. Τα τέλη διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α)  Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες (συνολικού 
πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων, με την εξαίρεση της 
εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών για την οποία καταβάλλονται τέλη διέλευσης. 
β)  Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους). 
γ)  Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων. 
δ)  Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών. 
ε) Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή αντικατάσταση / τροποποίηση 
υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου εγκαθίστανται στην ίδια θέση ή σε νέα μετά από 
υπόδειξη του κατά το νόμο αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης, ανεξάρτητα εάν 
για την εγκατάσταση των αρχικών υποδομών είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης. Ο έλεγχος των 
υφιστάμενων υποδομών δύναται να γίνει μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών που τηρείται 
από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4053/2012. Υφιστάμενες υποδομές θεωρούνται μόνο όσες είναι καταχωρημένες 
στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών. 
στ) Πραγματοποίηση συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 
συμπεριλαμβανομένων: 
α) καλωδίων διανομής (distribution cabling), 
β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  
γ) εγκατάστασης φρεατίων. 
Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου καταβάλλονται τέλη. 
ζ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution Point) 
προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης φρεατίων. 
η) Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή 
καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καμπίνων. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο και 
τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία. 
θ) Εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα μέρη της 
δομικής κατασκευής κεραίας θεωρούνται ως μία ευκολία και όχι διαφορετικές και τα τέλη διέλευσης 
της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία. 
 
Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης 
1. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής: 

Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός 

Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας [σε €/μ2/ έτος] * 0,175)  
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2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους περιοχών ή/και 

συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική κοινότητα, κατά την 

κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του ΜΑΠΑΑ, 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. Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών, 

τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της 

έκτασης ως εξής : Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος] = 

(Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) [σε €/μ2/έτος] * 0,005) 

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις παρακάτω 

περιπτώσεις : 

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 
(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων, με 
την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου καταβάλλονται τέλη χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους). 
γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων. 
δ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 
συμπεριλαμβανομένων :  
i) καλωδίων διανομής (distribution cabling), 
ii) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και 
iii) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 
καταβάλλονται τέλη. 
iv) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution 
Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων. 
v) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καμπίνες) με 
την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου καταβάλλονται τέλη χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3. 

5. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, τα τέλη χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης: 
α) υπολογίζονται ως ποσοστό του ετησίου τέλους βάσει του χρόνου έκδοσης της σχετικής 
απόφασης του αρμόδιου φορέα όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία της 
σχετικής απόφασης, ή  
β) ισούνται με το ετήσιο τέλος όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία που είναι 
καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α' 
44). 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 66 του Β.Δ. 24/9- 
20/10/1958, όπως ισχύει. 
 
 
Τα ανωτέρω δεν ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα και Μπενάκης 
Μιχαήλ, καθώς δήλωσαν ότι είναι υπέρ της κατάργησης κάθε μορφής τελών. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 120/2021  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
 

ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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