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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 605ης σνεδρίαζης (24-05-2011) 

 
 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

1. Υσξνζέηεζε πάξθσλ θεξαηώλ ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεόξαζεο  

 (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΗΓΗΗ) 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

2. Ολόκαηα ρώξνπ - Δθρώξεζε 

3. Ολόκαηα ρώξνπ - Απόξξηςε Αίηεζεο 

4. Ολόκαηα ρώξνπ - Μεηαβνιή επσλπκίαο θνξέα 

5. Ολόκαηα ρώξνπ - Μεηαβίβαζε 

6. Ολόκαηα ρώξνπ - Γηαγξαθή 

7. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «M-STAT ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ» 

κε δηαθξηηηθό ηίηιν «M-STAT» 

8. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET Α.Δ» 

9. (Α) Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Δ.Ρ.Α.) άιισλ 

Κξαηώλ - Μειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ 

αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ 

επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ 

αγνξά Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξόζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηύνπ ζε ηαζεξή ζέζε 

(αγνξά ππ' αξ. 4, ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) ζύκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο 

Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (άξζξν 16 ηνπ Ν. 3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/2006]) θαη (Β) 

Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ 

Μέηξα, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 17 ηνπ 

Ν.3431/2006 [ΦΔΚ13/Α/03.02.2006]) 

10. (Α) Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Δ.Ρ.Α.) άιισλ 

Κξαηώλ - Μειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ 

αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ 

επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ 

Αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (αγνξά ππ' αξ. 5, ύζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) ζύκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (άξζξν 

16 ηνπ Ν. 3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/2006]) θαη (Β) Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκόζηαο 

Γηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ Μέηξα, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 

ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006 [ΦΔΚ13/Α/03.02.2006]) 
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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

11. Έγθξηζε ηεο Γηνξγάλσζεο ηνπ 6νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα «Οη 

Πξνεγκέλεο Τπνδνκέο Δπηθνηλσληώλ σο ζεκέιην γηα ηελ ςεθηαθή Αηδέληα ηεο 

Δπξώπεο» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ «ρεδηαζκνύ ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο 

ΔΔΣΣ θαη πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο»  

12. Έγθξηζε ηεο Γηνξγάλσζεο Ηκεξίδαο κε ζέκα «Φεθηαθή Διιάδα 2020» ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ «ρεδηαζκνύ ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη 

πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο»  

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

13. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 
"ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ ΔΠΔ", θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν "GR 91" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

14. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ΑΡΥΙΠΔΛΑΓΟ 

ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ Α.Δ.", θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν "ΑΡΥΙΠΔΛΑΓΟ TV", γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ 

δεισζέληνο 

15. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NETMED HELLAS 

Α.Δ.», θνξέα ησλ ζπλδξνκεηηθώλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ "NOVACINEMA 1" θαη 

"NOVASPORTS 1", γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κεηάδνζε 

απηώλ 

16. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο ΌΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ." γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ ζην Γήκν Λεσληδίνπ (λπλ Νόηηαο 

Κπλνπξίαο) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

17. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ." γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Αξθαινρσξίνπ (λπλ Γ. 

Μίλσα Πεδηάδαο) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηξαθιείνπ 

18. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ." γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Κξαληδίνπ Ννκνύ Αξγνιίδαο 

19. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ." γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Λεσληδίνπ (λπλ 

Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

20. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Βαζηιέσο Παύινπ 145 ζην Γήκν πάησλ - Αξηέκηδαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Αηηηθήο 

21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Αηησιηθνύ (λπλ Ιεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 



 3 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε λήζν 

Κσ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 

23. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ" γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Βύξσλα Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

24. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Κεξθύξαο 24 ζην Γήκν Βύξσλα Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

25. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 39 ζην Γήκν Κξσπίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

26. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Ακαδόλσλ 32-34 ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

27. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Γ. Γηακαληίδε 51 ζην Γήκν Κνξπδαιινύ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

28. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Γειεγηώξγε 130-132 ζην Γήκν Πεηξαηώο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

29. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Αηησιηθνύ (λπλ Ιεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

30. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

ύξνπ - Δξκνύπνιεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

31. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.» θαη αθεηέξνπ ηνπ 

Βαζηιείνπ Γηαλληώζε, κε αληηθείκελν ηελ δηεξεύλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ 

Βαζηιείνπ Γηαλληώζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» 

(ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υώξνπ [tetrapak.gr] 

32. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «EASYBUY WORLD Ν. 

ΛΔΒΟΓΙΑΝΝΗ & Γ. ΜΠΑΛΑΣΟ Ο.Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο, θαη κέζσ δηαδηθηύνπ, 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

33. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΡΟΓΟΤ Α.Δ.», 

θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΡΟΓΟ TV 4" κε 

http://tetrapak.gr/
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ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε δεισκέλσλ δηαύισλ θαη από 

κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

34. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 

Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "TV ΑΙΓΑΙΟ 

ΚΑΛΤΜΝΟ" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε δεισκέλνπ 

δηαύινπ θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο θαη ηε ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε 

35. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΟΓΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν "RED" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε δεισκέλνπ 

δηαύινπ θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

36. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ALTER CHANNEL", γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε 

δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

37. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ν. ΟΔ", θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "GRECA FM 

87,6" 

38. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: «Γ. ΚΟΛΟΚΑ & ΙΑ Ο.Δ.», θνξέα ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΙΟΝΙΟΝ 95,8FM» 

39. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο επηρείξεζεο «Υηνλνδξνκηθό Κέληξν 

Καιαβξύησλ» (ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ Α.Δ-ΟΣΑ) 

40. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-4-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή Σαινο Γήκνπ 

Ηξαθιείνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ Κξήηεο 

41. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Παλνξάκαηνο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

42. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

ηαγείξσλ - Αθάλζνπ Ννκνύ Υαιθηδηθήο 

43. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή 

Σαινο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
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44. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-4-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ 44 

ζην Γήκν Παλνξάκαηνο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

45. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-4-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή Σαινο Γήκνπ 

Ηξαθιείνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ 

46. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-4-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν ηαγείξσλ - 

Αθάλζνπ Ννκνύ Υαιθηδηθήο 

47. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "DIGITAL UNION S.A." κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηήο θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ 

αδείαο 

48. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

θ. Μ. θηαζίηε, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο 

 


