
 1 

 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775  
 
Συνεδρίαση 39η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 393/2012 
 
 Σήµερα 11/12/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου  
Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 181085/04-12-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 04/12/2012 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 4ο  
Έγκριση καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών Χρήσης στις 
χιλιοµετρικές αποστάσεις των χορηγούµενων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης από 
τους Πάροχους ∆ικτύων  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα πέντε (75) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, 

ΑΔΑ: ΒΕΥΦ7Λ7-Γ6Η



 2 

Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα,  Βακάλης 
Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ,  
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-
Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης 
Χρήστος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος 
Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα,  Καστρινάκης Γεώργιος, 
Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης 
Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης,  
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη 
Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – 
Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χρήστου Στέφανος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆ιάκος Κων/νος, Ζαφειρίου Ελένη, Λούσκος 
Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας 
Κων/νος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Χάγιος Άγγελος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής 
κ. Πάνθη ∆ούκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 1299/30-11-2012 εισήγηση του 
Περιφερειακού Συµβούλου κ. Αθ. Σπονδυλίδη, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής: 

 

Σύµφωνα µε την υπ’αρ. 528/075/23-6-2009 Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), που εκδόθηκε σε 
ΦΕΚ 1375Β / 10-7-2009) σε συνδυασµό µε την οικ.725/23/4-1-12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
5Β / 5-1-2012) και τον Ν.3431/2006 (άρθρο 29, παρ. 6), οι Πάροχοι ∆ικτύων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΟΤΕ, CYTA, TELLAS, HOL, VODAFONE, 
COSMOTE κλπ) υποχρεούνται στην καταβολή Τελών ∆ιέλευσης και 
Ετήσιων Τελών Χρήσης στις χιλιοµετρικές αποστάσεις τοµών του 
οδοστρώµατος ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, στις οποίες κάνουν χρήση 
(διέλευση καλωδίων, οπτικών ινών, κλπ), τα οποία είναι η βασική υποδοµή για 
την παροχή των υπηρεσιών τους, ιδιωτικά σε τρίτους (γραµµές τηλεφωνίας, 
internet κλπ). 
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Τα Tέλη αυτά, καταβάλλονται, (βάσει των άνω Νόµων) στους φορείς 

ΟΤΑ και ∆ηµοσίου, οι οποίοι είναι αρµόδιοι να χορηγούν τα δικαιώµατα 
διέλευσης (π.χ. άδειες τοµών) και είναι αρµόδιοι για τους χώρους των 
διελεύσεων (οδοί, κοινόχρηστοι χώροι κλπ). Οι Φορείς αυτοί χορηγούν τα 
δικαιώµατα διέλευσης (π.χ. άδειες τοµών) βάσει των διαδικασιών που 
περιγράφονται στην οικ.725/23/4-1-12 ΚΥΑ. 

Επίσης, η νοµοθεσία κάνει σαφή αναφορά ως προς τα Τέλη αυτά, ότι 
αφορούν όλες τις διελεύσεις των ηλεκτρονικών επικοινωνιών «ΕΠΙ, ΥΠΕΡ, ή 
ΥΠΟ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ Ή ΟΤΑ Ή ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ», άρα όχι µόνο τις τοµές του οδοστρώµατος (υπό), αλλά και 
τις επίγειες (επί) ή και εναέριες διελεύσεις (υπέρ). (ΒΛ. Αρθ.1 ΠΑΡ.2 
ΦΕΚ1375/2009) 

 
Tα Ετήσια Τέλη Χρήσης, υπολογίζονται σε συνάρτηση της µέσης 

αντικειµενικής αξίας, της περιοχής που γίνεται η τοµή και µε την χιλιοµετρική 
απόσταση των καλωδιώσεων που τοποθετούνται, ενώ τα Τέλη ∆ιέλευσης σε 
συνάρτηση µε την χιλιοµετρική απόσταση των καλωδιώσεων που 
τοποθετούνται και τον αριθµό εξυπηρετήσεων (φρεάτια, καµπίνες κλπ). 
  

Σηµειώνεται ότι: το ως άνω ΦΕΚ 1375Β / 2009 επιτρέπει και την 
αναδροµική ισχύ του και την καταβολή Τελών ∆ιέλευσης και Χρήσης, για 
τοµές οι οποίες έχουν ήδη κατασκευαστεί πριν την 1-1-2010 αλλά και από 
την έναρξη ισχύς του Ν.3431/2006, δηλ. τις 16-3-2006. (βλ. αρθρ.8 παρ.1 
ΦΕΚ 1375Β/2009). 
  

Μέχρι σήµερα, οι εταιρείες/πάροχοι δεν είχαν καταβάλει ποτέ τα 
Τέλη που οφείλουν στους Φορείς, γιατί ποτέ δεν είχαν ζητηθεί, (ο νόµος δεν 
δεσµεύει τους Φορείς στην απαίτηση της καταβολής των τελών, εφόσον αυτό 
γίνεται για όλους τους πάροχους βλ. αρθ.3 παρ.3 ΦΕΚ1375Β/2009), και 
εφόσον η ΕΕΤΤ δεν ενηµέρωνε τις αρµόδιες αρχές µε τα εκτιµώµενα Τέλη 
βάσει των στοιχείων που οι πάροχοι υποχρεούντω να υποβάλλουν σ’αυτήν 
(βλ. αρθ.4 παρ.3 & παρ.4 του ίδιου).   

 
Σε συνεργασία µε την Αντ/χη κα Λ.Βασιλάκου και τον Αν.Γεν. ∆/ντη 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Υποδοµών κ. Θ.Καρδοµατέα, πάρθηκε η 
υπ’αρ. 892/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ανοίχθηκε 
ειδικός Τραπεζικός Λογαριασµός ώστε να κατατίθενται τα Τέλη αυτά 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής από τις εταιρείες που ζητούν την διέλευση 
εντός του οδικού δικτύου της Περιφέρειας (δρόµοι πρώην ΥΠΟΜΕ∆Ι και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) αλλά και του δικτύου των πρώην 
Νοµαρχιών. 

Επίσης, µε την υπ’αρ. 100/20-7-2012 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η καταβολή των Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών 
Χρήσης, η αναδροµική ισχύς από την ηµεροµηνία ισχύς του Νόµου, και η 
εισαγωγή του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 
Σήµερα η Περιφέρεια Αττικής έχει υπό την ευθύνη της ένα τεράστιο 

οδικό δίκτυο το οποίο καλούµαστε να συντηρήσουµε. Είναι σκόπιµο να παρθεί 
απόφαση από το Περιφερειακό Συµβούλιο ώστε να ζητηθούν από τις εταιρείες 
τα ποσά που δεν έχουν καταβάλει. Σηµειώνω ότι οι πάροχοι γνωρίζουν την 
υποχρέωήη τους αλλά δεν υπήρχε µέχρι σήµερα ένα οργανωµένο σύστηµα 
είσπραξης των Τελών αυτών.   
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Ήδη σήµερα, έχει γίνει πλήρης καταγραφή των αδειών και των 
χιλιοµετρικών αποστάσεων που έχουν ήδη κατασκευαστεί, από τότε 
που υπάρχουν αρχεία, έτσι ώστε από το τρέχον έτος 2012 να 
καταβάλλονται κανονικά τα ετήσια Τέλη Χρήσης, διότι από το 2012 
αρµόδιος φορέας των δρόµων είναι η Περιφέρεια Αττικής στην οποία 
παραδοθήκαν τα δίκτυα µε όλα τα γνωστά προβλήµατα τους. 
 Με έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και 
Υποδοµών ενηµερώθηκαν όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και γίνεται πλήρης 
καταγραφή των εκδοθείσων αδειών από το 2006, και παράλληλα, 
ενηµερώνονται οι Πάροχοι ώστε να καταθέσουν τα τεχνικά στοιχεία των 
δικτύων που έχουν ήδη κατασκευάσει για να γίνει η διασταύρωση µε τις ως 
άνω άδειες και η τελική έγκριση των ποσών που οφείλουν. 
  Σας ενηµερώνω ότι οι υπηρεσίες δεν θα δίνουν πλέον Άδειες 
(∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης)  εάν οι πάροχοι δεν καταβάλλουν το αντίτιµο της 
Ετήσιας Χρήσης και της Εφάπαξ ∆ιέλευσης, και εφόσον το Περιφερειακό 
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο, δεν θα δίνονται νέες Άδειες εάν οι πάροχοι 
δεν εξοφλούν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις τους.  

Εφ’εξής, όλες οι αποφάσεις χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης να 
κοινοποιούνται στην ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα 
είναι αρµόδια για την έκδοση βεβαίωσης µη οφειλής των οφειλών. 
  

Τέλος, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι βάσει του νόµου τα ποσά που θα 
εισπράττονται είναι τα εξής (παραδείγµατα υπολογισµού): 

1. Τέλη ∆ιέλευσης (εφάπαξ) : 406,95€ ανα χιλίοµετρο και 244,17€ ανα 
ευκολία σε εντός σχεδίου περιοχές (µηδενικά 0 σε εκτός σχεδίου 
περιοχές) 
(πχ υπολογισµού 20χλµ τοµής µε πχ 60φρεάτια 8139 + 14650 = 
22.789,00€ 

2. Τέλη Χρήσης (ετήσια):  { Μέση Αντικειµ.Αξία * χλµ / έτος} * 0,175  
πχ. υπολογισµού παραλιακή Λ.Ποσειδώνος µε µέση αντικειµενική αξία 
2500 για 20χλµ τοµής = 2500*20χλµ/έτος * 0,175 = 8.750,00€ 

 
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι στο σύνολο του οδικού ∆ικτύου 

(550χλµ πρώην ΥΠΟΜΕ∆Ι + 220χλµ πρώην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση + 
∆ίκτυο πρώην Νοµαρχιών) σε συνάρτηση µε το σύνολο των εταιριών, 
που σε πολλές περιπτώσεις κατασκευάζουν παράλληλες τοµές, τα ποσά 
για τα ετήσια τέλη χρήσης, µόνο, µπορούν να κυµανθούν σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

 
Τέλος, προτείνεται, τα Τέλη αυτά να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα 

για την συντήρηση του οδικού δικτύου, να επιστρέφονται δηλαδή σε 
προϋπολογισθέντες κωδικούς των εν λόγω υπηρεσιών για την εξασφάλιση 
των λειτουργικών και άλλων αναγκών τους (αγορά υλικών, προµήθειες 
ανταλλακτικών κ.α).  

Επειδή, λόγω του µεγάλου αριθµού αδειών (∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης) 
που οι υπηρεσίες έχουν εκδώσει και που πρέπει να περαστούν σε νέο 
ηλεκτρονικό αρχείο που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, ζητείται χρόνος 3 
µηνών για την πλήρη καταγραφή τους, και ενηµέρωση των οικονοµικών 
υπηρεσιών ως προς την διαδικασία και την δυνατότητα, από µέρους τους, 
έκδοσης των αναγκαίων βεβαιώσεων µη οφειλής (από την 1-3-2013). 
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Έτσι λοιπόν, µετά τα ως άνω, εισηγούµαστε το Περιφερειακό Συµβούλιο 
Αττικής να: 

  
1. Εγκρίνει την καταβολή Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών Χρήσης 

στις χιλιοµετρικές αποστάσεις των χορηγούµενων ∆ικαιωµάτων 
∆ιέλευσης σε Πάροχους ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών επί, 
υπέρ, ή υπό χώρων που ορίζει η υπ’αρ.528/075/23-6-2009 
Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1375Β/2009) όπως εκάστοτε ισχύει.   

2. Εγκρίνει την αναδροµική καταβολή των Τελών ∆ιέλευσης και 
Χρήσης από τους Παρόχους. Η αναδροµικότητα ισχύει ανά 
κατηγορία τελών ως εξής: 
Α) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ. Καταβάλλονται 
εφάπαξ για τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που 
εκδόθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του ΦΕΚ 1375/10-7-2009.  
Β) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ, καταβάλλονται: 
α) για τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που 
εκδόθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του Ν.3431/2006 (16-3-2006), 
για κάθε ηµερολογιακό έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της κάθε 
Αποφάσης χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης εώς την ηµεροµηνία 
έναρξης καταβολής των Τελών βάσει της υπ’αρ.528/075/23-6-2009 
Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1375Β/2009) δηλαδή την 1-1-2010.  
β) για όλες τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης 
ανεξαρτήτως του χρόνου εγκατάστασης των δικτύων ή ευκολιών, 
για κάθε έτος από την 1-1-2010 και εφεξής.  

3. Εγκρίνει την µη έκδοση αδειών (∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης), από την 1-
3-2013, εφόσον δεν υπάρχει βεβαίωση µη οφειλής προς τον 
εκάστοτε Πάροχο από την ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής.  

4. Εγκρίνει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των Τελών ∆ιέλευσης και 
Χρήσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Αττικής και των λειτουργικών αναγκών των αρµόδιων υπηρεσιών.  

 

 

                 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως το 
άρθρο186 ΣΤ παρ. 1. 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 
13/Α΄/03-02-2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.  
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ. 725/23/2012 (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-
2012) «∆ιαδικασία χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ∆ικτύων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 528/075/2009 (ΦΕΚ 
1375/Β΄/10-07-2009) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) µε θέµα «Κανονισµός Καθορισµού των Τελών 
∆ιέλευσης, των Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης 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». 
ε) Την υπ’ αριθµ. 100/20-07-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Καταβολή Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων 
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Τελών Χρήσης στις χιλιοµετρικές αποστάσεις τοµών του οδοστρώµατος 
από τους Παρόχους ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 
στ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 1299/30-11-2012 εισήγηση του 
Περιφερειακού Συµβούλου κ. Α. Σπονδυλίδη. 
ζ) Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την καταβολή Τελών ∆ιέλευσης και Ετήσιων Τελών Χρήσης στις 
χιλιοµετρικές αποστάσεις των χορηγούµενων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης σε 
Πάροχους ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών επί, υπέρ, ή υπό χώρων 
που ορίζει η υπ’αρ.528/075/23-6-2009 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 
1375Β/2009) όπως εκάστοτε ισχύει.   

2. Εγκρίνει την αναδροµική καταβολή των Τελών ∆ιέλευσης και Χρήσης από 
τους Παρόχους. Η αναδροµικότητα ισχύει ανά κατηγορία τελών ως εξής: 

Α) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ. Καταβάλλονται εφάπαξ για 
τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που εκδόθηκαν µετά την 
έναρξη ισχύος του ΦΕΚ 1375/10-7-2009.  

Β) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ, καταβάλλονται: 
   α) για τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης που εκδόθηκαν 

µετά την έναρξη ισχύος του Ν.3431/2006 (16-3-2006), για κάθε ηµερολογιακό 
έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της κάθε Απόφασης χορήγησης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης έως την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής των Τελών 
βάσει της υπ’αρ.528/075/23-6-2009 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 
1375Β/2009) δηλαδή την 1-1-2010.  

  β) για όλες τις αποφάσεις χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης 
ανεξαρτήτως του χρόνου εγκατάστασης των δικτύων ή ευκολιών, για κάθε 
έτος από την 1-1-2010 και εφεξής.  
3. Εγκρίνει την µη έκδοση αδειών (∆ικαιώµατα ∆ιέλευσης), από την 1-3-

2013, εφόσον δεν υπάρχει βεβαίωση µη οφειλής προς τον εκάστοτε 
Πάροχο από την ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Εγκρίνει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των Τελών ∆ιέλευσης και Χρήσης 
για την συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής και των 
λειτουργικών αναγκών των αρµόδιων υπηρεσιών.  

 

 

 

 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΙΠΙΛΗ  
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