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ΠΡοΣ: ΔιΕΥΘΥΝΣΗ γηΗΡΕΣιΑΣ ΔοΜΗΣΗΣ ΒοΛοΥ
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Δαιφτκüò τßτλοò

Παρακαλοýμε να μαò χορηγÞσετε

¸γκριση εγκατÜστασηò δομικþν κατασκευþγ
σταθμοý κνητÞò τηλεφωνß:ò επß των σδιß:ν
Ανακα-σßαò 33 & ΛουγτÝμη 8, ΔÞμοò Βüλου,
Νομüò Μαγνησßαò

στσ πλαßσιο. εφαρμσγÞò τηò διαδικασßαò ηòπgο ]7_του Üρθρου 30,του Ν. 4ο?Ο/2Ο12 ßΦΕΚ
8,αΑ'ΙlΟ-+2012) για την Ýκδοση ΝÝαò ¶δειαò,'
|ο9ποποßηση ¶δεαò αττü' την ΕθνßκÞ.ΕτπΙτρπÞ
Τηλητηχο;γlαιψþγ*ξβι-Τòχιτ§.ρ,ομΕßω]Ý,ΙΕΕΓηΙη.
ºη,φισ;αò 60, lιfuροýαß ,τ.κ ßsιΖß,τηλ: 2ßε
8!51OOQ;: Fax,2,τΦ6105e4θΙß'στη. θÝση, και με τα
χιεßΡα,Ει:ιιΡßσι1 κÜπιßν' ακüλο υ θωγ τπνÜκων.
] .,.,*.,ι:.; ,, ,, ,,,, , ,

ΧΑΛΑλΙΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ι.λ.
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Η τροτοτdηοτΙ 6εγ αοοοÜ υασ<Ινπση τηß καταειιττ.r«t-

αριθμüò, ΤΚ) , Οκοδουικü
ΤετρÜγωνο.ΓΓοπωýμßο ΑΝΑκΑειΑΣ 33 & λο\ηψΤΕΜΗ 8, ΔΗΜοΣ Βοrιογ, ΝοΜοΣ ßυΑτΝ}mΑΣ

ΜÝγισιο ιΙψοò κατασ<ευηò
στü τη βÜση m<
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Ι!^1ΨΨg.gποηοφüμενη (ΕπþJßß,ο,--¼νομα) üφιßγω με ατομκÞ μου εΦιßνη ωò νüμßμοò επιρωωποò τηò
VODAFONE * ηΑΝΑΦο!*_,ÞΕΕß,, γνωò(δwαò τιò νüμßμεò σιηÝπεεò (Ν. f59g/s{Þ, οß'οßτ,ιηüοφοβεò-πþ
περιÝχονßαι στßιγ παροýσα λrτηρη, ftþ αιßρβεΙò {αι þeεßò. :
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ΑιΤΗΣΗ

ΠΡοΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔοΙrΗΣΗΣ ΒοΛΟΥ

ΘΕΙßΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟλ{ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΘλ,ΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
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Επωνυμßα κατüχου
νοDΑFΟΝΕ.ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕτ

Παρακαλοýμε γα μαò χορηγÞσετε

¸γκριση εγκατÜστασηò δομικþν κατασκευþν
σιαθμοý κινητÞò τηλεφωνßαò επß των οδþν
Ανακασßαò 33 & ΛουντÝμη 8, ΔÞμοò Βüλου,
Νομüò λΙαγνησßαò

στο πλαßσιο εφαρμογÞò τηò διαδικασßαò τηò
Tgp 17 του Üρθρου 30 του Ν.4070/2012 ΤΦΕΚ
¿ΙΑ'1104-2012) για την Ýκδοση ΝÝαò ¶δÝυò /
Τροποποßηση ¶δειαò απü την ΕüνικÞ Επιτροτßη
ιηΛεπικοινωνιþν και Ταχυδρομεßων (ΕΕΤΤ) [Λ,
|!qσ«ò 60, tι4αροýσι, Τ.Κ. isιzs, 'τητ: 

2ßΟ-
6151000, Fαχ: 21Φ6105ο4θΙ αη θÝση κÜι με τα
χαρακτηριατκÜ των ακüλουθων πινÜκων.

2ω8θ/01ΑΤ/Βι92ι27ΘtΜ
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ΧΑ^ΚΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
(2310) 58θ623-4

Ι i#ξ.':τ;$.Η€;tl-_,.ΗΕ=Εffi
ΕΓΣΑ,87

Dλ,]S

Γεωγρ, ΠλΦοò 39ο 22,24" ΚτΔιΚοΣ
ΑΡιθΜοΣ 110 5910

Γεωγρ. tνΙÞκοò 22ο 57,53" ΚQΔιΚΗ
οΝοΜΑΣ¶ ΑΓ¶ πΑΡΑΣΚΕγΗ ΒοΛοΥ

ιΙ/GS,84
DMs

Γεωγρ. ΠλÜτοò 39ο 22, 33" ΔÞμοò ΒοΛοΥ

Γεωγρ, ΜÞκοò 22,57, 59" ΠεριφερειακÞ
Ενüτητα r\ΙΑΓΝΗΣ¶Σ

ιαΧ. Διεýθυνση (οδüò,
αριθμò, ΤΚ) , Οικοδομικü
Τετριßγωνο,ffοπωνýμιο
/ΠεοινοαωÞ 6Ýσηò

Αtι^κΑΣιΑΣ 33 & ΛοΥτΙτΕΠΗ 8, ΔΗυοΣ Βο^οΥ, ΗογιοΣ tΑτΝΗΣιΑΣ

ΜÝψστο ýψοò κατασκευιßò
απü τη βÜση ττκ 10,76m

112



ι,α ΧρτρμσπαηΦß γυ τη σÞροη

πψffihßιÞºσπιγ **; . 111,1,-,;, §ffi-], φιθμüò Ιστιßν 2

1, 6,50m 4,06m/0,20m Επß κπρßου (στο δþμα)
2. 6,50m 1,50m/ Επß κπρßου (στο δþμα) - ιστüò γα LINK
3,
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Αριθμüò Φκßσχων
/ ΕρμαρΙων Συνολικü ΕμβαΦν (m')

?Ε---
οικ./ερμ,

1
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3.

ητffiß :;.ff*ιÝ,:rß Ε'ß *lΗι:Ιι
Αριθμüò Κεραιþν (μη συμπεριλαμβανομÝνων των
μικροκυμαπκþν κεραþν}

Αριθμüò μιφοκυματκþν
κεραιþν

ΙΞβιßffi*ηιΙ:! ηßζ.9ΧΨffiξ.!Ψ:ΤJΤΤ)
Πüροχοò Ζþνη ΣυχνοτÞτων Υπητεσßα Αρθμüò ΤομÝων Ι Κυψελþν

Σστ

1

Ι]^ΙΨg9_,gΠΟγραφüμενη (Επτßνυμο, Ονομα) δηλþνω με ατομκÞ μου ευθýνη ωò νüμιμοò εκπρüσωποò τηòVODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ_.ΑΕΕΤ, γνωρßζüνταò τιò νüμßμεò συνÝπεεò ιι.l. ιsòòþ, ü;,-;;ý;þüριrò rrουπερÝχονται στην παροýσα Αhφη εßιται ακρβεßò κσ þφεßò.

Ημερομηνßα...

ΥπογραφÞ

¼νομα

ΧΑΛΚLΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
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