ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 656ης σνεδρίαζης (12-06-2012)

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)

(Ειζηγηηής

κ.

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

1.
Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ
εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
ΑΔΒΔ»
2.
Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ
εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
ΑΔΒΔ»
3.
Δθρώξεζε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ
εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
ΑΔΒΔ»
4.
Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξνρώλ
επί ηεο από 6.04.2012 Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γύξν
αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη
ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ αγνξά ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ
θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα θηλεηά δίθηπα [ΑΓΟΡΑ 7 Νέαο ύζηαζεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο] ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπσο ηζρύεη
ηξνπνπνηεζείζα, (Άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012 [ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012])
5.
Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην BEREC θαη ηηο Δζληθέο
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Δ.Ρ.Α.) άιισλ Κξαηώλ - Μειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ
ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ
αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ αγνξά
ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα θηλεηά δίθηπα [ΑΓΟΡΑ 7 Νέαο
ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (3νο γύξνο αλάιπζεο)] ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6
ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα, (Άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012
[ΦΔΚ82/Α/10.04.2012])
6.
Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε θαη
Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ
Διιεληθή Αγνξά
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
7.
Πξνθήξπμε δηεζλνύο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ ηνπ
έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ.
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)
8.
Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΚΣΗΒ ΚΟΜΠΗΟΤΣΔΡ
ΤΣΔΜ ΑΝΩΝΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΚΣΗΒ ΚΟΜΠΗΟΤΣΔΡ
ΤΣΔΜ Α.Δ.» θαηά ηνπ απνθιεηζκνύ ηεο θαηά ην ζηάδην ειέγρνπ ηνπ Τπνθαθέινπ
Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο γηα ην δηαγσληζκό: «Πξνκήζεηα πξνζσπηθώλ
ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ» (Δηζεγεηήο θ.
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)

9.
Απόζπξζε πεπαιαησκέλσλ / θαηεζηξακκέλσλ παγίσλ ηεο ΔΔΣΣ. (Δηζεγεηήο
θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ)
ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)
10.
Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ «ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΜΟΤΣΑΚΑ
Α.Δ.Β.Δ.» θαη «AS COMPANY Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο
εηζαγσγήο/δηάζεζεο
ζηελ
αγνξά
θαη
δηαλνκήο
ξαδηνεμνπιηζκνύ
θαη
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
11.
Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ ηδησηηθώλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ (Ρ/) ηνπ Ν.
Αηηηθήο πξνο δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο
ηνπο.
12.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ. ζε
αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Ενύδνπιε ζην
Γήκν Νεζηνξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο
13.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ Λεσθ. Δηξήλεο 61, Γήκνπ Σαύξνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
14.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "COSMOTE" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ
Κνηλόηεηα Ληβαδίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ζεζζαινλίθεο
15.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ νθνθιένπο 283-285, Γήκνπ Καιιηζέαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
16.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "COSMOTE" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ
Κνηλόηεηα Άλσ Βξόληνπο ηνπ Γήκνπ εξξώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ
17.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "COSMOTE" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηε
ζπκβνιή ησλ νδώλ Υαηδή & Κεζκεηδή ηνπ Γήκνπ Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Μαγλεζίαο
18.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "COSMOTE" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ
Κνηλόηεηα Νενρσξνύδαο ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Θεζζαινλίθεο
19.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE" ζε αθξόαζε γηα
παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Αξξηαλνύ 10 Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο
20.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ Λεσθ. Πνζεηδώλνο 1, Γήκνπ Αιίκνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
21.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ Γεξβελαθίσλ 8, Γήκνπ Βξηιεζζίσλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
22.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE" ζε αθξόαζε γηα
παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Παλζεζζαιηθό ηάδην Βόινπ Γήκνπ Βόινπ
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο
23.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ""VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία
θεξαίαο επί ηεο νδνύ Νενθύηνπ 61, Γήκνπ Υαιθηδέσλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Δπβνίαο

24.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο
θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Φπιήο 316 & Πιαπνύηα, Γ.Γ. Άλσ
Ληνζίσλ, Γήκνπ Φπιήο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
25.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία
Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο
νδνύ Μηανύιε ζην Γήκν θηάζνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο πνξάδσλ
26.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία
θεξαίαο ζηελ θνηλόηεηα Νέαο Πνηίδαηαο Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο
27.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία
θεξαίαο επί ηεο νδνύ Αξξηαλνύ 10 Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Θεζζαινλίθεο
28.
Κιήζε
ηεο
Δηαηξείαο
θηλεηήο
ηειεθσλίαο
"WIND
ΔΛΛΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ θνπθά 47-49, Γήκνπ Αζελαίσλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
29.
Κιήζε
ηεο
Δηαηξείαο
θηλεηήο
ηειεθσλίαο
"WIND
ΔΛΛΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ Αγξηλίνπ 18, Γήκνπ Λπθνβξύζεσο - Πεύθεο
30.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "WIND" ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε
ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Αξξηαλνύ 10 Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο
31.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, πιεζίνλ
ησλ θνηλνηήησλ Σξηθπιιηνύ θαη Παιαηθύηνπ ηνπ Γήκνπ Πέιιαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Πέιιαο
32.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, πιεζίνλ
Άιαηίλε' Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο
33.
Κιήζε
ηεο
Δηαηξείαο
θηλεηήο
ηειεθσλίαο
"WIND
ΔΛΛΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο
νδνύ Λεσθ. Πνζεηδώλνο 1, Γήκνπ Αιίκνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο
34.
Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία
θεξαίαο ζην Παλζεζζαιηθό ηάδην Βόινπ Γήκνπ Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Μαγλεζίαο
35.
Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ
ππνκλήκαηνο, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «PUBLICWORLD Α.Δ.» κε αληηθείκελν
ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/ θαη εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
36.
Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ
ππνκλήκαηνο, ηνπ θ. Φσηίνπ Δπθξαηκίδε, ηδηνθηήηε θαη δηθαηνύρνπ ηνπ νλόκαηνο
ρώξνπ «www.e-cheap.gr» θαη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «ΒΑΒΟΤΛΗΩΣΖ ΔΛ. ΚΟΚΛΑ ΥΑΡ. Ο.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΔΛΑΝΖ ΓΡΑΦΖ - ΥΔΓΗΑΖ & ΑΛΛΩΝ
ΜΔΛΑΝΗΩΝ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/θαη εηζαγσγήο
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο.

37.
«Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ησλ εηαηξεηώλ. «ΣΑΤΡΗΑΝΟ & ΗΑ
Ο.Δ.Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ», «ΚΑΡΑΟΓΛΟΤ Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,
«ΣΔΗ_ΔΗΜΡΔΥ Α.Δ.» θαη «ΓΡΗΒΑΚΖ EMM. ΓΔΩΡΓΗΟ» κε αληηθείκελν ηε
δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο www.stavrianosdw.gr, ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 44/2002)»
38.
Αλάθιεζε ηεο ΑΠ 590/26/20-01-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ: «Λήςε
απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ.» θνξέα ηνπ Σ/"ΜΣλ", γηα ηελ θαηά παξάβαζε
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο».
39.
«Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ.» θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό
ηίηιν "MTV", γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε
δεισζέληεο δηαύινπο».
40.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία "ΠΑΚΟΤΜΔΛΟ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Δ.Δ.", θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ
ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΎΔ 91.2" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ.
41.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία "I. ΘΟΓΟΖ & ΗΑ Ο.Δ.", θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην
δηαθξηηηθό ηίηιν "SFERA 96.6" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ.
42.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
"ΑΥΑΪΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΖ - ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ.", θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ
(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MAX FM" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο
θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ.
43.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
"ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΔ ΔΚΓΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.", θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ
ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MFM 102.7" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ.
44.
Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ηνπ δήκνπ
Ρνδνιίβνπο, θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΓΗΑΤΛΟ Ρνδνιίβνπο" γηα ηελ
θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν
θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο.
45.
Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
"ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΡΡΩΝ Α.Δ.", θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην
δηαθξηηηθό ηίηιν "ΝΔΑ" γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία
απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο.
46.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο
θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Κνδάλεο 1 ζην Γήκν Λάξηζαο Ννκνύ
Λάξηζαο
47.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο
θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κξαηίλνπ 5 & αξσληθνύ
ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο Ννκνύ Αηηηθήο
48.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Οενδσξαθίνπ Γήκνπ Δμαπιάηαλνπ Ννκνύ
Πέιιαο
49.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-3-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο
θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γ. εθέξε 108 ζην Γήκν Ρνδίσλ Ννκνύ
Γσδεθαλήζνπ
50.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-3-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο
ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Σδσλ Κέλεληπ θαη Πειαζγίαο ζην Γήκν
Πεξηζηεξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο
51.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Οενδσξαθίνπ ζην Γήκν Δμαπιάηαλνπ Ννκνύ Πέιιαο
52.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο
Δηαηξείαο «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ»
γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο
ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Πεληέιεο 73 κε ηελ νδό Θξαζπβνύινπ ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ
Ννκνύ Αηηηθήο
53.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ» γηα
παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ
Κνδάλεο 1 ζην Γήκν Λαξηζαίσλ Ννκνύ Λαξίζεο
54.
Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-3-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ» γηα
παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γ.
εθέξε 108 ζην Γήκν Ρνδίσλ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ

