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Αριθμός 460 

 Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ  ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

__________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(ηα), 39(2), 55, 62 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 

Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 20(ηα), 20(θδ), 39(2), 55, 62, θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 112(I)/2004, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

 
 
 

                                                ΜΔΡΟ Η – ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 
Κ.Γ.Π. 247/2013 
Κ.Γ.Π. 494/2014 
Κ.Γ.Π. 7/2017.   
 
Δξκελεία. 
 
 
 

112(Η) ηνπ 2004 
84(I) ηνπ 2005 

149(I) ηνπ 2005 
67(I) ηνπ 2006 
113(I) ηνπ2007 

134(I) ηνπ 2007 
46(I) ηνπ 2008 

103(I) ηνπ 2009 
94(Η) ηνπ 2011 
51(Η) ηνπ 2012 

160(Η) ηνπ 2013 
77(Η ηνπ 2014 

104(I) ηνπ 2016 
112(Η) ηνπ 2016 
76(I) ηνπ 2017. 

 
 
 
Πεδίν 
εθαξκνγήο. 
 

Παξάξηεκα ΗΗ.
  

 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί Παξνρήο 
πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ Κνηλνχ Υξήζεο Γηεπθνιχλζεσλ, Γηάηαγκα ηνπ 2017(ΗΗ). 
 
 
 
  

 

2. (1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
«Γηάηαγκα» ζεκαίλεη ην πεξί Παξνρήο πλεγθαηάζηαζεο θαη απφ Κνηλνχ Υξήζεο Γηεπθνιχλζεσλ 
Γηάηαγκα ηνπ 2013, 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Νφκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη  
δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 
 
3.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ηξνπνπνηεί ην Γηάηαγκα (ΚΓΠ 247/2013), σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζέλ. 
 

 
ΜΔΡΟ ΗΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

4. Σν Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Γηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν θείκελν: 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI 

(Άξζξν 11(4)) 

Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ηειψλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ θεξαηψλ 

Σν κνληέιν πλεγθαηάζηαζεο πζηεκάησλ Κεξαηψλ (ζε ινγηζηηθφ θχιιν) πεξηγξάθεη θαη ππνινγίδεη 
κε πιήξε δηαθάλεηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα επσκηζζνχλ νη Γηθαηνχρνη Οξγαληζκνί  γηα 
ζπλεγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεξαηψλ (εμνπιηζκφ ζηαζκψλ βάζεο θαη/ή θεξαίεο)  εληφο θηηξίνπ, ζε 
νξνθή, πεξίβνιν θαη ζε ππιψλεο ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ.  

Τπεξεζίεο πλεγθαηάζηαζεο  πζηεκάησλ Κεξαηψλ  

Οη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ θεξαηψλ πεξηιακβάλνπλ ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 
ζηαζκνχ βάζεο θαη/ή θεξαίεο ζε ππιψλα.  

ην ινγηζηηθφ θχιιν γίλεηαη ε επηινγή απφ ην κελνχ (επηιέγνληαο ΝΑΗ αλάινγα).  

 Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ θαηάινγν έηζη ψζηε λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.  
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1
 Ο αξηζκφο 4 αληηπξνζσπεχεη ηε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο θεξαηψλ ζε 4 θαηεπζχλζεηο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηζρχεη απηφ ν αξηζκφο 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. 

Με επαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο 

ην ινγηζηηθφ θχιιν ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη ζπληζηψζεο θφζηνπο γηα ηηο κε 
επαλαιακβαλφκελεο δαπάλεο γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεξαηψλ ηηο νπνίεο ν Τπφρξενο 
Οξγαληζκφο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη:  

(α) Οη κε επαλαιακβαλφκελεο ρξεψζεηο ζπκθσλνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε, ηηο απαηηνχκελεο αλζξσπνψξεο γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο θαη  ηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο θάζε 
εξγαζίαο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ  ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο. Οη ρξεψζεηο 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε δηεπθνιχλζεσλ φπνπ εθαξκφδεηαη  πξέπεη λα 
γίλνληαη ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηηκψλ  ή/θαη ηε κέζνδν ρξεψζεσλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

(β) Ο Τπφρξενο Οξγαληζκφο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ θαηάινγν ζην ινγηζηηθφ 
θχιιν,  έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη κε πιήξε αλάιπζε θαη δηαθάλεηα  
φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ. 

Δπαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο 

Οη Δπαλαιακβαλφκελεο Υξεψζεηο ππνινγίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία θαη ην ρψξν 
ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηαζκνχ βάζεο, ηελ παξνρή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 
θαη φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ζπλεγθαηάζηαζε θεξαίαο,  ην   χςνο ηνπ ππιψλα/ηζηνχ.  

(α) Σν εηήζην ηέινο γηα άδεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηαζκνχ βάζεο 
ππνινγίδεηαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο. Οη επαλα-
ιακβαλφκελεο ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεγθαηάζηαζε ζπκθσλνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ 
ησλ κεξψλ ιακβάλνληαο ππφςε ην ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο (εληφο θηηξίνπ, ζε νξνθή θηηξίνπ, ζε 
πεξίβνιν), ηελ ηνπνζεζία (αζηηθέο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο) θαη ηνλ ηχπν ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο  
(ελαιιαζζφκελε ηάζε ή  ζπλερήο θαη ελαιιαζζφκελε ηάζε). 

(β) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο 
εθηίκεζεο. Με απηή ηε κέζνδν ην ηέινο γηα ηελ άδεηα ρξήζεο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ππνινγίδεηαη 
κε βάζε ην ηξέρνλ ελνίθην παξφκνησλ ππνζηαηηθψλ γηα παξφκνηεο ρξήζεηο ππφ παξφκνηεο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

(γ) Ο ππφρξενο νξγαληζκφο ζα κπνξεί εάλ επηζπκεί λα θαζνξίδεη θαηψθιη απαηηνχκελνπ ρψξνπ 
αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ην θαηψθιη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα (1) η.κ. γηα 
ζπλεγθαηάζηαζε εληφο θηηξίνπ,  δχν (2) η.κ. γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζε νξνθή θαη  δχν (2) η.κ. γηα 
ζπλεγθαηάζηαζε ζε πεξίβνιν.  

(δ) ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζηαζκνχ βάζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ππνζηαηηθά, ηεκάρηα, νηθφπεδα θαη αθίλεηα  ηξίησλ (ηδηψηεο, δεκφζην – θξαηηθή θαη δαζηθή γε θαη γε 
ή ππνζηαηηθά πνπ δηαρεηξίδεηαη ν θεδεκφλαο η/θ πεξηνπζηψλ) ζηα νπνία ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο 
εθκηζζψλεη ή έρεη άδεηα ρξήζεο ηφηε ην κνλαδηαίν ηέινο πνπ θαηαβάιιεη ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο 
ζηνλ ηδηνθηήηε [€/ηκ] ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξέσζε θάζε Οξγαληζκνχ  πνπ θάλεη ρξήζε 
ιακβάλνληαο ππφςε ην ρψξν ρξήζεο θάζε Οξγαληζκνχ. 

(ε) Σν εηήζην ηέινο γηα άδεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο θεξαηψλ ζε ππιψλα  
ππνινγίδεηαη αλά  ηξέρνλ κέηξν.   

(ζη) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο αλά ηξέρνλ κέηξν γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θεξαηψλ ζε 
ππιψλα  ρξεζηκνπνηείηαη ην πειίθν ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ηεο ηξέρνπζαο αμίαο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
Ππιψλα  (θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε, ζεκειίσζε θαη ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο) ζπλ ην εηήζην θφζηνο 
ζπληήξεζεο ηνπ ππιψλα ζπλ ην δηνηθεηηθφ θφζηνο (δηαηξεηένο)  κε  ηα  ζπλνιηθά ηξέρνληα κέηξα  
ηνπ ππιψλα (δηαηξέηεο).  

(δ) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ηεο ηξέρνπζαο αμίαο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππιψλα ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφζβεζε κε ρξνληθή πεξίνδν φρη πην θάησ απφ 15 ρξφληα.  

Καηεγνξία Ππιψλα πλνιηθά Σξέρνληα κέηξα ππιψλα 

Πιεγκαηνεηδήο Αξηζκφο αθκψλ ππιψλα ρ χςνο 
ππιψλα 

Απηνζηεξηδφκελνο ηχπνπ ζσιήλα Ύςνο ππιψλα ρ 4
1
 

Απηνζηεξηδφκελνο ηχπνπ πιαηθφξκα Αξηζκφο αθκψλ ηεο πιαηθφξκαο ρ 
χςνο ησλ αθκψλ ηεο πιαηθφξκαο 
+ χςνο ππιψλα. 

 (ε) Σα ζπλνιηθά ηξέρνληα κέηξα ππνινγίδνληαη αλά είδνο ππιψλα ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ 
ησλ αθκψλ, ην χςνο ηνπ ππιψλα θαη γηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ππιψλα ην χςνο ησλ αθκψλ. Οη 
καζεκαηηθέο εμηζψζεηο γηα ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ηξερφλησλ κέηξσλ αλά είδνο ππιψλα είλαη  
νη εμήο: 
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(ζ) Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε ζα ιακβάλεη ππφςε ην χςνο ησλ θεξαηψλ  πξνο ζπλεγθαηάζηαζε ζπλ κία 
απφζηαζε αζθαιείαο, εθφζνλ απηή δηθαηνινγείηαη, πάλσ θαη θάησ απφ απηέο. Γηα ηηο 
κηθξνθπκαηηθέο θεξαίεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάκεηξνο. Ζ απφζηαζε αζθαιείαο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα 50 εθ. γηα ηηο θεξαίεο θαη 20 εθ. γηα ηηο κηθξνθπκαηηθέο  θεξαίεο. 

(η) Οη ππφρξενη νξγαληζκνί δχλαληαη  λα θαζνξίζνπλ δηαθνξεηηθέο  θαηεγνξίεο ηειψλ αλάινγα κε ην 
ζεκείν (χςνο) πνπ ηνπνζεηνχληαη νη θεξαίεο αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ην κέγηζην ηέινο πνπ ζα 
ρξεψλεηαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην ηέινο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (ε) πην πάλσ.  

(ηα) ε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ζπλεγθαηάζηαζεο θεξαηψλ βξίζθεηαη ζε δσκάηην 
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη γίλεηαη ρξήζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, ν θιηκαηηζκφο ζα  
ρξεψλεηαη κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γηθαηνχρνο Οξγαληζκφο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ζπλεγθαηάζηαζεο θεξαηψλ βξίζθεηαη ζε δσκάηην ζπλεγθαηάζηαζεο 
θαη γίλεηαη ρξήζε αλεμάξηεηνπ θιηκαηηζηηθνχ (ηχπνπ split unit) απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 
Γηθαηνχρνπο Οξγαληζκνχο, ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο ζα θαηαγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ κεηξεηή,  ην 
ζπλνιηθφ κεληαίν θφζηνο πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ, ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε 
ζπλνιηθή κεληαία θαηαλάισζε επί ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο θηινβαηψξαο θαη ζα επηκεξίδεηαη κε βάζε 
ηελ θαηαλάισζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θάζε Γηθαηνχρνπ Οξγαληζκνχ.  

(ηβ)  Ο δηθαηνχρνο νξγαληζκφο αθνχ ελεκεξψζεη ηνλ ππφρξεν νξγαληζκφ δχλαηαη  λα παξέρεη 

ππεξεζία ζπλεγθαηάζηαζεο  ξαδηνδηθηχνπ πξφζβαζεο (RAN Sharing) ζε ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν ππφρξενο νξγαληζκφο δχλαηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πέξαλ ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ 
ζπλεγθαηάζηαζεο, λα δεηήζεη, κε παξνρή ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο, απφ ηνλ δηθαηνχρν πνπ 
απνιακβάλεη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη παξέρεη RAN sharing ζε ηξίην κέξνο (επίζεο 
δηθαηνχρν) απνδεκίσζε γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο.  Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο 
επαθίεηαη ζηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπκθσλία νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν 
κέξε κπνξεί λα θαηαθχγεη ζηνλ ΔΡΖΔΣ γηα επίιπζε δηαθνξάο.   

Σν κνληέιν ζπλεγθαηάζηαζεο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα ππεξεζίεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο  ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ  φπσο ζηαζκνί βάζεο θαη θεξαίεο. Ζ  ζπλεγθαηάζηαζε 

ξαδηνδηθηχνπ πξφζβαζεο (RAN – Radio Access Network, passive ή active) είλαη ζέκα εκπνξηθήο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ηζρχνπλ  νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο (ΚΓΠ 247/2013), 

σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζέλ. 

Ο Δπίηξνπνο έρεη ελζσκαηψζεη ηα πην πάλσ ζε ινγηζηηθφ θχιιν κε ηίηιν «Μνληέιν ππνινγηζκνχ 
ηνπ θφζηνπο γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεξαηψλ» ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηα ελδηαθεξφκελα 
κέξε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ζέκαηα θεξαηψλ. 

Σν κνληέιν ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηειψλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ θεξαηψλ βξίζθεηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΡΖΔΣ www.ocecpr.org.cy, Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο/πλεγθαηάζηαζε/ 
ρεηηθή Ννκνζεζία». 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ - ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
Έλαξμε ηζρχνο.  5. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  Γεκνθξαηίαο. 
 

 
  

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟ 

Με ην παξφλ Γηάηαγκα αληηθαζίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ  κε ηξέρνλ κέηξν ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο. Με ηελ αληηθαηάζηαζε απηή επηιχεηαη ην πξφβιεκα ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ ηεο εμσηεξηθή επηθάλεηαο ησλ ππιψλσλ ηχπνπ ζσιήλα θαη ηχπνπ 
πιαηθφξκαο. Δπηπξφζζεηα εηζάγεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ε έλλνηα ηνπ εηεζίνπ θφζηνπο ηεο ηξέρνπζαο 
αμία αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππιψλα.  Σν εηήζην θφζηνο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ απφζβεζε 
ρξνληθήο πεξηφδνπ φρη ιηγφηεξεο ησλ 15 ρξφλσλ. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο απφζβεζεο ζπλδέεηαη 
κε ηελ απφδνζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (return on assets).  
 

Δπηπξφζζεηα, εηζάγεηαη παξάγξαθνο πνπ ξπζκίδεη ην ζέκα ζπλεγθαηάζηαζεο δηθαηνχρνπ ν νπνίνο 
πξνζθέξεη ππεξεζίεο  RAN Sharing ζε ηξίην κέξνο, επίζεο δηθαηνχρν. Με ηε ξχζκηζε πνπ εηζάγεηαη  
δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε δηθαηνχρν νξγαληζκφ λα παξέρεη ππεξεζία ζπλεγθαηάζηαζεο  ξαδηνδηθηχνπ 
πξφζβαζεο (RAN Sharing) ζε ηξίην κέξνο (επίζεο δηθαηνχρν) αθνχ ελεκεξψζεη αλάινγα ηνλ 
ππφρξεν νξγαληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππφρξεν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη πέξαλ ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, λα δεηήζεη, κε παξνρή ζρεηηθήο 
ηεθκεξίσζεο, απφ ηνλ δηθαηνχρν πνπ απνιακβάλεη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη παξέρεη RAN 
sharing ζε ηξίην κέξνο (επίζεο δηθαηνχρν) απνδεκίσζε γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο.  Ο θαζνξηζκφο ηνπ 
χςνπο ηεο απνδεκίσζεο επαθίεηαη ζηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπκθσλία 
νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κέξε κπνξεί λα θαηαθχγεη ζηνλ ΔΡΖΔΣ γηα επίιπζε δηαθνξάο.   

Πξαθηηθή ηνπ ΔΡΖΔΣ είλαη λα ελζαξξχλεη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηελ 
παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ 
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη RAN sharing. Σαπηφρξνλα,  ν ΔΡΖΔΣ αλαγλσξίδεη φηη δπλαηφλ λα 
δηθαηνινγείηαη ζηελ πεξίπησζε ζπλεγθαηάζηαζεο δηθαηνχρνπ παξνρέα πνπ πξνθέξεη ππεξεζίεο 
RAN sharing ζε ηξίην κε ζπκβαιιφκελν κέξνο πξφζζεηε ρξέσζε. 
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Μοντέλο υπολογισμού του κόστους για συνεγκατάσταση συστημάτων κεραιών

Μη Επαναλαμβανόμενες Χρεώσεις Συνεγκατάστασης

Περιοδικές Χρεώσεις Συνεγκατάστασης

Συνεγκατάσταση Κεραιών σε Πυλώνα/Ιστό

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τελών
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Αρχική

Μη Επαναλαμβανόμενες Χρεώσεις Συνεγκατάστασης

€

- Τέλος Διεξαγωγής Τεχνικής Μελέτης ΝΑΙ 200.00                    

ΝΑΙ Μελέτη για Στατικότητα Πυλώνα/Ιστού ΝΑΙ 300.00

Ετοιμασία Προσφοράς -

Tέλος Διαμόρφωσης του Χώρου Συνεγκατάστασης

Έξοδα Εξασφάλισης Αδειών ΝΑΙ 100.00                    

Έξοδα για άλλες διοικητικές πράξεις -

Έξοδα εκτέλεση εργασιών διαμόρφωση χώρου. ΝΑΙ 300.00                    

Έξοδα εγκατάστασης πυλώνα/ιστού - Εάν Ναι να συμπληρωθεί

Έξοδα αφαίρεσης παλιού πυλώνα/ιστού -  το ποσό χρέωσης

Έξοδα μετακίνησης και επανεγκατάστασης εξοπλισμού -

Έξοδα σχεδιασμού και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού ΝΑΙ 125.00                    

Άλλα έξοδα ( χώρος για να καταχωρηση επιπροσθετων εξοδων) -

-

-

-

Συνολική μη Επαναλαμβανόμενη Χρέωση € 1,025.00
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-

Αρχική ΝΑΙ

Περιοδικές Χρεώσεις Συνεγκατάστασης 0.000

Α Συνεγκατάσταση Εξοπλισμού Σταθμού Βάσης 

€

Α.1 Εντός κτιρίου ( αστικές περιοχές) ΝΑΙ 52.00 Ετήσιο Τέλος Συνεγκατάστασης Σταθμού Βάσης m²

Α.2 Εντός κτιρίου (αγροτικές περιοχές) - Εντός κτιρίου-αστικές περιοχές 2 104.00                     

Α.3 Σε οροφή κτιρίου ( αστικές περιοχές) -

Α.4 Σε οροφή κτιρίου ( αγροτικές περιοχές) - Ετήσιο Τέλος Ηλεκτρομηχανολογικών Διευκολύνσεων Kw

Α.5 Σε περίβολο (αστικές περιοχές) - Τέλος Ηλεκτρ. Διευκολύνσεων (εναλλασσόμενη τάση) 9 225.00                     

Α.6 Σε περίβολο (αγροτικές περιοχές) -

Εάν Ναι να συμπληρωθεί το ποσό χρέωσης

Α.7 Ηλεκτρομηχανολογικές διευκολύνσεις ΝΑΙ

Α.7.1 Εναλλασσόμενη τάση ΝΑΙ 25.00

Α.7.2 Με συνεχή και εναλλασσόμενη τάση - Συνολική Περιοδική Χρέωση € 329.00
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Αρχική

NAI

Β Συνεγκατάσταση Κεραιών σε Πυλώνα/Ιστό 'Υψος Πυλώνα Αριθμός Ακμών 'Υψος Ακμών

Συνολικά Τρέχοντα 

μέτρα πυλώνα*
Β.1 Πλεγματοειδής Πύργος - -

Β.2 Αυτοστηριζόμενος πύργος τύπου σωλήνα - -

Β.3 Αυτοστηριζόμενος πύργος τύπου πλατφόρμα NAI 24 6 1.00 30

Γ Τέλος ανά Τρέχον Μέτρο Ετήσιο κόστος Τέλος ανά τρέχον μέτρο

Γ.1 0.00

Γ.2 0.00

Γ.2 Αυτοστηριζόμενος πύργος τύπου πλατφόρμα  6,000.00            200.00

Δ Υπολογισμός Ετήσιου Τέλους 
Αριθμός κεραιών Ύψος κεραιών

Διάμετρος 

μικροκυματικής

Απόσταση 

ασφαλέιας

Συνολικά Αιτούμενα 

Μέτρα

Δ.1 Κεραίες NAI 6 1.5 3 12.00

Δ.2 Μικροκυματικές κεραίες NAI 1 0.60 0.2 0.80

12.80

Συνολικό Ετήσιο Τέλος Χρήσης Πυλώνα 2560.00

*

Τα συνολικά τρέχοντα μέτρα υπολογίζονται ανά είδος πυλώνα 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ακμών, το ύψος του 

πυλώνα και για ενός συγκεκριμένου τύπου πυλώνα το ύψος 

των ακμών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος ΚΔΠ 

247/2013, ως ισχύει τροποποιηθέν.
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Αρχική

ΣυγκεντρωτικόςΠίνακας Τελών

Συνολική μη Επαναλαμβανόμενη Χρέωση 1025.00
Συνολικό  Ετήσιο Τελος Συνεγκατάσταση Εξοπλισμού Σταθμού Βάσης 329.00

Συνολικό Ετήσιο Τέλος Χρήσης Πυλώνα 2560.00
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