
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 19/27.11.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  430/2014

Θέμα 13ο   Η.Δ.: «Καθορισμός των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας» 

Στην  Κόρινθο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  27η του  μηνός  Νοεμβρίου του  έτους  2014, ημέρα  της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το
Ν.  3852/2010  άρθρο  67,  ύστερα  από  την  υπ'  αριθμ.  62535/21-11-2014 πρόσκληση του  Προέδρου  του  Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν
των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη, δηλαδή: 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ

1. Χασικίδης Χρήστος - Πρόεδρος
2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος 
5. Παππάς Αντώνιος
6. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7. Φαρμάκης Γεώργιος 
8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11. Σταματάκης  Μάριος
12. Λαμπρινός Παναγιώτης 
13. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Βλάσσης Δημήτριος
16. Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Κοντογιώργος Αναστάσιος
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος 
22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23. Καρασάββας Ιωάννης
24. Σούκουλης Ανδρέας
25. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)  
26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία - Γραμματέας

1. Πιέτρης Κωνσταντίνος
2. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Σταυρέλης Νικόλαος προσήλθε στο τέλος των 
        ΕΗΔΘ 
5. Κορδώσης Χρήστος  προσήλθε στο τέλος των 
        ΕΗΔΘ 
6. Πανταζής Βασίλειος προσήλθε στο τέλος του  
        15ου  θέματος Η.Δ. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκαεπτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω
πρόσκληση.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ.  Εξαμιλίων  
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου   
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου  
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου 
8. Κυριαζής  Αναστάσιος  - Δ.Κ. Γαλατακίου
9. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
12. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13. Μιχόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
15. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου  
16. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 

1. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου 
2. Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5. Κίννας  Νικόλαος - Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος
το 13ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και
του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας»  ενημέρωσε
τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν.
3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι  να καθορίζει  τους φόρους,  τα τέλη,  τα δικαιώματα και τις  εισφορές,
ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10). 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
1) Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Χατζή η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, «Κανονιστικές αποφάσεις - ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας». 
 3. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» 
 4. Το αρθ. 29 του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
 5. Την ΚΥΑ οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β’), «∆ιαδικασία χορήγησης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
 6. Την ΚΥΑ µε αριθµ. 528/075/23.06.2009 (ΦΕΚ 1375/10.07.2009 τεύχος Β’), «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»
 Η Υπηρεσία  εισηγείται να καθοριστούν  τα  τέλη  διέλευσης,  τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης  και  το  ύψος της
εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών από παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο ∆ήµο Κορινθίων επί,
υπέρ  ή  υπό  χώρων  που  ανήκουν  σε  αυτόν  ή  είναι  κοινόχρηστοι,  σύµφωνα  µε  τον  Ν.3431/2006  και  την  ΚΥΑ
528/075/23.06.2009  (ΦΕΚ 1375/10.07.2009)  «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». 
Με την ΚΥΑ 528/075/23.06.2009 (ΦΕΚ 1375/10.07.2009) «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» 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.
Στο άρθρο 1 παρ. 3 αναφέρεται:
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν:
Α) Τον υπολογισμό τελών Διέλευσης που χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και
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Β)τον  υπολογισμό  Τελών  χρήσης  δικαιωμάτων  διέλευσης  που  αφορούν  έτη  χρήσης  μεταγενέστερα  της
δημοσίευσης του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου εγκατάστασης των σχετικών δικτύων ή ευκολιών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του µε αριθµό 528/075 κανονισµού, υπόχρεοι στην καταβολή τελών διέλευσης, τελών χρήσης
δικαιωµάτων  διέλευσης  και  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  εργασιών,  είναι  οι  πάροχοι  δικτύων  ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δηµόσιο, στους ΟΤΑ ή είναι
κοινόχρηστοι.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ως άνω κανονισµού:
1.Δικαιούχοι  είσπραξης  Τελών  Διέλευσης  και  τελών  χρήσης  δικαιωμάτων  διέλευσης  καθώς και  εγγυήσεων  καλής
εκτέλεσης εργασιών είναι οι δημόσιες αρχές που είναι κατά νόμο αρμόδιες να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 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 αμεροληψίας
και διαφάνειας. 
Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι η απόφαση περί επιβολής τελών είναι τυπική αφού αυτή είναι καθορισμένη με τον
υπ΄ αριθμ. 528/075/2009 κανονισμό, πρέπει όμως να ληφθεί διότι αναφέρεται στην ως άνω διάταξη η δυνατότητα του
φορέα περί μη καταβολής του τέλους. 
Σύµφωνα µε το αρ. 4 του κανονισµού: 
1. Τα Τέλη ∆ιέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ κατά τα οριζόµενα στην Απόφαση χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης, σε
χρόνο που ορίζεται σε αυτήν και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής. 
2.  Τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται  σε ετήσια βάση.  Για  την είσπραξη των Τελών χρήσης
δικαιωµάτων διέλευσης οι ∆ικαιούχοι αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους Υπόχρεους εντός του Α΄ τριµήνου του
αµέσως επόµενου από το έτος πραγµατικής χρήσης ηµερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα Τέλη χρήσης
δικαιωµάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. 
3.  Για τον υπολογισµό των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες τα οποία έχουν
εγκατασταθεί πριν την έκδοση του παρόντος,  οι πάροχοι υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ το αργότερο µέχρι το Α΄
τρίµηνο του 2010 χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή (τουλάχιστον υπόγεια
καλώδια,  αριθµό φρεατίων µε διαστάσεις  και  αριθµό επίγειων καµπινών µε διαστάσεις)  όπως αυτά έχουν
µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος. Η ΕΕΤΤ µπορεί µε ερµηνευτική Εγκύκλιο, µε βάση τα ανωτέρω
στοιχεία και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος να υπολογίσει τα τέλη χρήσης για το έτος 2010 ανά
αρµόδια κατά το νόµο δηµόσια αρχή και να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές για τα εκτιµώµενα τέλη σύµφωνα µε τα
ως  άνω  υποβληθέντα  στοιχεία  των  παρόχων.  Για  την  βεβαίωση  του  ύψους  των  οφειλοµένων  τελών  χρήσης
δικαιωµάτων διέλευσης επιλαµβάνεται η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της ΕΕΤΤ. 
4. Τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης που χορηγούνται µετά την έκδοση του παρόντος υπολογίζονται µε βάση τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και προσδιορίζονται, τόσο για το πρώτο έτος εφαρµογής τους όσο και για τα
επόµενα, στην απόφαση χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης της αρµόδιας αρχής. Για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής
τους υπολογίζονται ως ποσοστό του ετήσιου τέλους µε βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης
Δικαιωμάτων Διέλευσης.
 Τα τέλη  διέλευσης καταβάλλονται  εφάπαξ και  οπωσδήποτε  πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και τα τέλη
χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση εντός του πρώτου τριµήνου του αµέσως επόµενου
από το έτος  πραγµατικής  χρήσης ηµερολογιακού έτους.  Οι  υπόχρεοι  καταβάλλουν τα  τέλη διέλευσης και  τα  τέλη
χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Για τον
υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες τα οποία έχουν εγκατασταθεί πριν την
έκδοση του κανονισμού της Ε.Ε.Τ.Τ, οι πάροχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ το αργότερο μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2010
χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική  και  έντυπη μορφή ,  όπως αυτά έχουν μέχρι  και  την ημερομηνία
έκδοσης του παρόντος
Σε εφαρµογή των πιο πάνω αναφεροµένων παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας να λάβει απόφαση
για:
Α) Την καταβολή τελών διέλευσης από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως κάτωθι:
α) Εφάπαξ τέλος διέλευσης τοµής σε 406,95 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής.

β) Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (πχ καµπίνες, φρεάτια) σε 244,17 € ανά ευκολία.
Β) Την καταβολή τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
ως κάτωθι:
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 δήµου σε € /µ2/έτος χ
0,175.
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Ο  µέσος  αντικειµενικός  προσδιορισµός  αξιών  ακινήτων  υπολογίζεται  ως  ο  µέσος  όρος  των  τιµών  ζώνης  των
επιµέρους περιοχών οι οποίες απαρτίζουν το Δήµο κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Στο Δήµο µας οι τιµές ζώνης των επί µέρους περιοχών, σύμφωνα με εισήγηση του υπαλλήλου της Τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου Χρήστου Ζαφειρόπουλου, είναι οι εξής:

Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης

Οι ζώνες: Τρόπος υπολογισμού
Τέλος  χρήσης  ανά  χι-
λιόμετρο  όδευσης  σε
ευρώ

Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου
Δ.Κ. Άσσου 155,42/3Χ0,175 9,07
Δ.Κ. Λεχαίου 155,42/3X0,175 9,07
Δ.Κ. Περιγιαλίου 155,42/3X0,175 9,07
 
Δ.Ε. Κορινθίων
Δ.Κ. Κορίνθου 18.493/20Χ0,175 161,81
Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 65/2Χ0,175 5,69
Δ.Κ. Εξαμιλίων 65/2Χ0,175 5,69
Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 155/3Χ0,175 9,04
Δ.Ε. Σαρωνικού
Δ.Κ. Αθικίων 41,28/3Χ0,175 2,41
Δ.Κ. Γαλατακίου 207,15/7Χ0,175 5,18
 
Δ.Ε. Σολυγείας
Δ.Κ. Σοφικού 44,01/3Χ0,175 2,57

Δ.Ε. Τενέας
Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 14,67/2Χ0,175 1,28
Τ.Κ. Χιλιομοδίου 38,15/3Χ0,175 2,23

Τα τέλη Διέλευσης και τα τέλη Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης  είναι μηδενικά στις κάτωθι περιοχές (Τ.Κ. κάτω των
 1.000 κατοίκων) καθώς και στις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 και στο άρθρο 6 παρ. 3 του
κανονισμού.
Μηδενικά Τέλη Διέλευσης και τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης:   
Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
Τ.Κ. Σολομού   
Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου   
Τ.Κ. Κατακαλίου   
Τ.Κ. Αγγελόκαστρου   
Τ.Κ. Κόρφου   
Τ.Κ. Αγιονορίου   
Τ.Κ. Κλένιας   
Τ.Κ. Κουταλά   
Τ.Κ. Στεφανίου   

Γ) Τον υπολογισµό εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών ως κάτωθι:
Το  ύψος  της  εγγύησης  που  καταβάλλουν  οι  υπόχρεοι  ανέρχεται  στο  διπλάσιο  του  ετήσιου  τέλους  χρήσης,
καθοριζόµενου από τον Δήμο Κορινθίων χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το επόµενο έτος. 

Τέλη χρήσης δικαιωμάτων καταβάλλονται αναδρομικά από 01.01.2010 και εφεξής σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω
κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 περ. β και του άρθρου 4. παρ. 2,3,4. 
Τα τέλη επιβάλλονται για ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων ή είναι κοινόχρηστοι
εντός  των  διοικητικών  ορίων  του,  εξαιρουμένων  των περιπτώσεων  όπου  το  τέλος  είναι  μηδενικό  σύμφωνα με  τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 6 παρ. 3 του κανονισμού.
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2) την υπ’ αριθμ. 28/547/24-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο  τον καθορισμό των τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης προκειμένου για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τ’  ανωτέρω,  την  υπ’  αριθμ.  28/547/24-11-2014  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το  καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και τις διατάξεις των άρθρων 65 § 3 και  72 § 1ζ  του ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό των τελών διέλευσης,  τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και  του ύψους των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης προκειμένου για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΟΤΕ, δίκτυα οπτικών ινών, εταιρείες κινητής τηλεφωνί-
ας κλπ) ως ακολούθως:

Α)Τέλη διέλευσης:
α) Εφάπαξ τέλος διέλευσης τοµής σε 406,95 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής.
β) Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια) σε 244,17 € ανά ευκολία.

Β)Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Οι ζώνες: Τρόπος υπολογισμού
Τέλος  χρήσης  ανά  χι-
λιόμετρο  όδευσης  σε
ευρώ

Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου
Δ.Κ. Άσσου 155,42/3Χ0,175 9,07
Δ.Κ. Λεχαίου 155,42/3X0,175 9,07
Τ. Κ. Περιγιαλίου 155,42/3X0,175 9,07

Δ.Ε. Κορινθίων
Δ.Κ. Κορίνθου 18.493/20Χ0,175 161,81
Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 65/2Χ0,175 5,69
Δ.Κ. Εξαμιλίων 65/2Χ0,175 5,69
Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 155/3Χ0,175 9,04
Δ.Ε. Σαρωνικού
Δ.Κ. Αθικίων 41,28/3Χ0,175 2,41
Δ.Κ. Γαλατακίου 207,15/7Χ0,175 5,18
 
Δ.Ε. Σολυγείας
Δ.Κ. Σοφικού 44,01/3Χ0,175 2,57

Δ.Ε. Τενέας
Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 14,67/2Χ0,175 1,28
Τ.Κ. Χιλιομοδίου 38,15/3Χ0,175 2,23

Τα τέλη Διέλευσης και τα τέλη Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης  είναι μηδενικά στις κάτωθι περιοχές (Τ. Κ. κάτω των
 1.000 κατοίκων) καθώς και στις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 και στο άρθρο 6 παρ. 3 του
κανονισμού.
Μηδενικά Τέλη Διέλευσης και τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης :   
Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
Τ.Κ. Σολομού   
Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου   
Τ.Κ. Κατακαλίου   
Τ.Κ. Αγγελόκαστρου   
Τ.Κ. Κόρφου   
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Τ.Κ. Αγιονορίου   
Τ.Κ. Κλένιας   
Τ.Κ. Κουταλά   
Τ.Κ. Στεφανίου   

Γ) Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ως ακολούθως:
Το  ύψος  της  εγγύησης  που  καταβάλλουν  οι  υπόχρεοι  ανέρχεται  στο  διπλάσιο  του  ετήσιου  τέλους  χρήσης,
καθοριζόµενου από τον Δήμο Κορινθίων χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το επόµενο έτος. 

Τέλη χρήσης δικαιωμάτων καταβάλλονται αναδρομικά από 01.01.2010 και εφεξής σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω
κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 περ. β και του άρθρου 4. παρ. 2,3,4. 

Τα τέλη επιβάλλονται για ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων ή είναι κοινόχρηστοι
εντός  των  διοικητικών  ορίων  του,  εξαιρουμένων  των περιπτώσεων  όπου  το  τέλος  είναι  μηδενικό  σύμφωνα με  τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 6 παρ. 3 του κανονισμού.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 430 2014.

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  22 - 12 - 2014

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
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