
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:186 
======================= 

(Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 9) 
=============================== 

Περίληψη: Ορισµός τιµής µονάδος για επιβολή τέλους διέλευσης για χρήση 
εδάφους και υπεδάφους.  
==================================================================== 
Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  Ηρακλείου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαρτίου  2015 
και ώρα 17:55, ύστερα  από  την αριθµ. 36.822/26-03-2015  πρόσκληση του κ. Προέδρου. 
                                                                   
                                                                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 
 

       ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης ∆ηµήτριος,  Αγγελάκης Νικόλαος, Αθανασάκης Αριστείδης, Αµανατίδου Λεµονιά, 
Αναστασάκης Ιωάννης,  Ανδρεαδάκης Νεκτάριος, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή,  
Βαρδαβάς  Κωνσταντίνος,  Βλαχάκης Γεώργιος,  Βουρεξάκης  Γεώργιος, Garancini  Gian 
Andrea  Paolo,  Γιαλιτάκης  Νικόλαος,  ∆αγκωνάκης  Ευστράτιος, Ινιωτάκης Πέτρος, 
Καλέµπουµπας  Ιωάννης, Καλουδιώτη  Μαρία,  Καναβάκη  Μαρία, Καπετανάκης Μηνάς, 
Καραντινός Γεώργιος,   Κασαπάκης  Μιχαήλ,  Κασωτάκη  Μαρία, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, 
Κόκκορη - Παπαδάκη  Ελένη,  Κοκοσάλη – Σαλούστρου Μαρία,  Κουµπενάκης  Αντώνιος, 
Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Ανδρέας, Λυγεράκης Ιωάννης, Λυγερός Ηλίας, Μακαρόνας 
Γρηγόριος,  Μαµουλάκης  Χαράλαµπος,  Μανδαλάκης  Γεώργιος,  Μερονιανάκης  Μαρίνος,  
Ξυλούρη - Ξηµέρη Μαρία, Ξυλούρης Ιωάννης,  Πασπάτης  Γρηγόριος,  Παττακός Μαρίνος,  
Πλερωνάκη Μυρωνία, Πλεύρη Αριστέα, Ρασούλης Ιωάννης, Σαλούστρος Εµµανουήλ, 
Σισαµάκης Ευάγγελος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά, Τσαγκαράκης Γεώργιος,  Τσαµπουράκης 
Νικόλαος,  Τσαπάκης Ιωάννης,  Φακουρέλης Νικόλαος,  Χαιρέτης  Εµµανουήλ,   Ψαρράς 
Ιωάννης. 
Οι απόντες  κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθµ.  36.822/26-3-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου 
και είναι οι κ.κ. Καλουδιώτη Μαρία, Κοκοσάλη – Σαλούστρου Μαρία,  Κουµπενάκης  Αντώνιος, 
Μακαρόνας Γρηγόριος και Τσαµπουράκης Νικόλαος.                                                           
Παρόντες  επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι  του Συµβουλίου,  υπάλληλοι του ∆ήµου   
Κεφάκης Εµµανουήλ και Σµυρνάκη Αγγελική. 
Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  βρισκόµενο  σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
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Θ Ε Μ Α :  1ο  Εκτός  - Ηµερήσιας ∆ιάταξης  
    Τίθεται υπόψη του Συµβουλίου η αριθµ. Πρωτ.37.739/27-3-2015  εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας (Τµήµα  Οδοποιίας)  του ∆ήµου  που έχει ως εξής: 
 
«Θ Ε Μ Α: «Ορισµός τιµής µονάδος για επιβολή τέλους διέλευσης για χρήση εδάφους και 
υπεδάφους». 

 

 Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’ αριθµ. 192/2008 Απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου, ορίζονταν η επιβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου για 
χρήση εδάφους και υπεδάφους για την υπογειοποίηση καλωδίων και η οποία σταµάτησε να ισχύει 
µε την έκδοση των ΦΕΚ 5/5-1-2012 (τεύχος δεύτερο) & ΦΕΚ 1375/10-7-2009 (τεύχος δεύτερο) 
µε τα οποία ορίζονται οι διατάξεις που αφορούν την έκδοση αδειών εκσκαφής, τέλη διέλευσης 
και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, καθώς και την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Καλής 
Εκτέλεσης Εργασιών µόνο για τις Εταιρείες που κατασκευάζουν δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

 Με την υπ’ αριθµ. 162/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου, 
αναστέλλονταν τα τέλη χρήσης υπεδάφους για τη ∆ΕΗ ΑΕ, έως ότου εκδοθούν ανάλογα ΦΕΚ 
(µέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί) που να καθορίζουν τον τρόπο υπολογισµού των τελών για τη 
συγκεκριµένη εταιρεία.  

 Επειδή όµως έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει ανάγκη κατασκευής υπογείων δικτύων και από 
άλλους οργανισµούς όπως η ∆ΕΥΑΗ αλλά και ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες (όπως την ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ για την κατασκευή υδραγωγείου µεταφοράς νερού από το φράγµα Αποσελέµη στο 
Ηράκλειο), κ.α. 

Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση: 

Εάν οι οργανισµοί (∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΥΑΗ κ.α) και οι ιδιωτικές Εταιρείες κατασκευής υπογείων 
δικτύων είναι υποχρεωµένες να πληρώνουν στο ∆ήµο Ηρακλείου τέλη διέλευσης για χρήση 
εδάφους και υπεδάφους σε κοινόχρηστους χώρους δηλαδή οδούς, πλατείες, πεζοδρόµια κ.α. 
καθώς και εάν χρειάζεται να εκδίδουν Εγγυητική Επιστολή  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 

Σε θετική απόφαση, να οριστεί από την Οικονοµική Επιτροπή:  

1. Ένα ποσό ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής ως τέλος διέλευσης για τις εντός σχεδίου περιοχές 
και ένα ποσό ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής ως τέλος διέλευσης για τις εκτός σχεδίου 
περιοχές για χρήση εδάφους και υπεδάφους σε κοινόχρηστους χώρους για τις παραπάνω 
εταιρείες ή οργανισµούς. 

2. Ένα ποσοστό επί τοις εκατό της δαπάνης αποκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται από τα 
ισχύοντα αναλυτικά τιµολόγια, ως ποσό για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης Εργασιών. Ο χρόνος ισχύος των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης 
Εργασιών να ορίζεται για όσο διάστηµα διαρκούν οι εργασίες (δηλαδή όσο χρονικό 
διάστηµα αναγράφεται στην άδεια εκσκαφής) συν δώδεκα µήνες. 

       Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο Σώµα ότι το θέµα εισάγεται για συζήτηση ως 
κατεπείγον εκτός ηµερήσιας διάταξης και ζήτησε από το Συµβούλιο να αποφανθεί για το 
κατεπείγον ή όχι. Το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε τη συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
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        Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος όπως φαίνεται στο σχετικό πρακτικό 
κατά την οποία έγινε  δεκτή από τα µέλη του Συµβουλίου η εισήγηση της υπηρεσίας και ο κ. 
Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
      

   ΤΟ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
        Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, τις υπ. Αριθµ. 192/2008 και 162/2012   
προηγούµενες αποφάσεις του και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

        Οι οργανισµοί (∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΥΑΗ κ.α) και οι ιδιωτικές Εταιρείες κατασκευής υπογείων 
δικτύων είναι υποχρεωµένες να πληρώνουν στο ∆ήµο Ηρακλείου τέλη διέλευσης για χρήση 
εδάφους και υπεδάφους σε κοινόχρηστους χώρους δηλαδή οδούς, πλατείες, πεζοδρόµια κ.α. 
καθώς και να εκδίδουν Εγγυητική Επιστολή  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 
 

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα οριστούν : 

1. Ένα ποσό ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής ως τέλος διέλευσης για τις εντός σχεδίου 
περιοχές και ένα ποσό ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής ως τέλος διέλευσης για τις εκτός 
σχεδίου περιοχές για χρήση εδάφους και υπεδάφους σε κοινόχρηστους χώρους για τις 
παραπάνω εταιρείες ή οργανισµούς. 

2. Ένα ποσοστό επί τοις εκατό της δαπάνης αποκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται από τα 
ισχύοντα αναλυτικά τιµολόγια, ως ποσό για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης Εργασιών. Ο χρόνος ισχύος των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης 
Εργασιών να ορίζεται για όσο διάστηµα διαρκούν οι εργασίες (δηλαδή όσο χρονικό 
διάστηµα αναγράφεται στην άδεια εκσκαφής) συν δώδεκα µήνες. 

 
       Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Αγαπάκης ∆ηµήτριος, ∆αγκωνάκης Ευστράτιος, Κόκορη -
Παπαδάκη Ελένη,  Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Ανδρέας, Μερονιανάκης Μαρίνος, Ξυλούρη - 
Ξηµέρη Μαρία,   Σισαµάκης Ευάγγελος  και  Ψαρράς Ιωάννης   έδωσαν λευκή ψήφο  κατά την 
λήψη της παραπάνω απόφασης. 

 

                                                 
                                                                  Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο     02 / 04 /2015 
                                                              Ο Γραµµατέας 
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