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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
της ΑΔΣ 9/2023 ως προς τα τέλη διέλευσης  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αχαρνές   30/01/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                        
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 448
Email : kmammou@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. 9/2023 Απόφασης 

σχετικά με τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία  
VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 127876/22-12-2022) με Ανάδοχο εταιρεία 
την ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε.          

Κύριε Πρόεδρε,

η   εταιρεία  VODAFONE – PANAFON AE με  την  υπ’ αριθμ. 127876/22-12-2022 αίτησή της, 

ζήτησε να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και  

της παρ. 9 του αρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018). 

Την 17-01-2023 πάρθηκε Απόφαση με αριθμό 9/2023, όπου χρήζει να γίνει ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής μόνο ως προς το άρθρο 6, διότι εκ παραδρομής ζητάμε να πληρωθεί το ποσό 
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των 244,17 € αντί του μηδενικού ποσού που είναι το ορθό, βάση του ΦΕΚ  6168/31-12/2018, άρθρο 
6, παρ. 4.(ε) που σας επισυνάπτω, ως εξής:

«….6.  Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής  
Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και  της παρ. 9 του 

αρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του 

Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των 0,00 € (βλ. Παράρτημα Γ'). Ο Πάροχος 

οφείλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  για τη Χορήγηση Δικαιώματος 
Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών  Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης,  βάσει του ν.4463/2017, όπως 

ισχύει,  και  της παρ. 9 του άρθρου  28, του ν.4070/2012  (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)  και  της υπ' 

αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των 9.234,49 €  (βλ. 
Παράρτημα Γ')…».

Ως προς τα λοιπά η Απόφαση μένει ως έχει.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  της 
υπ΄ αρ. 9/17-01-2023 Απόφασης.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
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