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ΤηrΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙ ΣΗ Σ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Πληροφορßεò: Α.ΠαναγÜκηò
ΤηλÝφωνο. 21αß51222, 2106151000
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πρωτ:3qòòβ|ü.*οΟ

κ.

3822ß Βüλοò
ΚοΙΝ.:

ΘΕΜΑ

ΔÞμοò Βüλου
Δ/νση Υπηρεσßαò Δüμησηò
ΤμÞμα ¸κδοσηò Αδαþν Δüμησηò
Κτßριο Σπßρερ
Μικρασιατþν και ΒασÜνη
38333
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ΣΧΕΤ:

ΚατασκευÞ κεραßαò επß τηò συμβολÞò των οδþν ΛουντÝμη

Ανακασßαò 33 στο ΔÞμο Βüλου

8

και

Το υπ'αριθ. πρωτ, ΕΕΤΤ 22765Ι24-5-2αβ Ýγγραφο

Κýριε Κýρμα,

Σε απÜντηση του ανωτÝρω σχετικοý σαò ενημερþνουμε üτι για

τηγ

κατασκευÞ κεραßαò στη θÝση επß τηò συμβολÞò των οδþν ΛουντÝμη 8 καιΑνακασßαò
33 στο ΔÞμο Βüλου Ýχει χορηγηθεß Πιστοποιητικü Πληρüτηταò φακÝλου αßτησηò
χοβÞγησηò Üδειαò κατασκευÞò κεραßαò, σýμφωνα με τα οριζüμενα στην παρ. 17 του

Üρθρου 30 του ν. 4070Ι2012 και στην Απüφαση τηò ΕΕΤΤ 6ßΗ19-7-2α¿

«Κανονισμüò Αδειþν Κατασκευþν Κεραιþν στην ΞηρÜ» (ΦΕΚ 252θ/Β'/ºθ-03-2013),
στην εταιρεßα "νΟDΑFΟΝΕ_ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ" με την υπ' αρ. θ34S/Φ610/θ-5-2013
Απüφαση του ΠροÝδρου τηò ΕΕΤΤ (ΑΛΑ: ΒΕΧ763θ-ΧΙ5), αντßγραφο τηò οποßαò σαò
αποστÝλλουμε,

Το ωò Üνω Πιστοποιητικü Πληρüτηταò χορηγÞθηκε κατüπιν τηò με αριθ.
πρωτ. 22800/15.06.2012 αßτησηò χορÞγησηò Üδειαò κατασκευÞò κεραßαò βüσει του
Üρθρου 30 του ν.4070Ι2α12, που Ýλαβε αριθ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 91/18.02.2Ο13 κατÜ την
ηλεκτρονικÞ τηò υποβολÞ στη διαδικτυακÞ εφαρμογÞ του ΣυστÞματοò ΗλεκτρουκÞò
ΥποβολÞò ΑιτÞσεων, τηò εταιρεßαò " νΟDΑFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ", αντßγραφο τηò
οποßαò σαò αποστÝλλουμε.
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ΕOΝικΗ εΠτρOηΕ πΛΕrτκO,ΝοΝιΩΝ
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τΑΧγΔΡοßΙΕοιν

. ΕπιπλÝον, συνημμÝνα σαò αποστÝλλουμε αντßγραφα Των ακüλουθων
εγγρÜφων που Ýχουν κατατεθεß ωò μÝροò του ολοκληρωμÝνου
φακÝλου που
προβλÝπεται στην παρ. º7 του Üρθροý 30 ßου ν, αα7υ2αlß'ß -

.
.
.
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τ4§ με αρ. πρωτ,

γνωμÜτευσηò τηò ΥΠΑ

^3ΙΝ4520Ι1236Ι4-3-2Ο10
του με αριθ. πρωτ.
ΕΕΑΕ 229υ27-3-2012 εγγρÜφου με συνημμÝνη
μελÝτη
ραδιοεκπομπþν (αρ, εγγρ ΣΗΛΥΑ 47117)
του με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ 3718Ι21-5-2012 εγγρÜφου
με συνημμÝνη μελÝτη
ραδιοεκπομπþν (αρ. εγγρ ΣΗΛΥΑ 53θ55)
Τηò με αριθ. πρωτ, 41321ι6-11-2012 ΔÞλωσηò ΥπαγωγÞò σε
Πρüτυπεò
ΠεριβαλλοντικÝò Δεσμεýσειò και του ΧÜρτη ΧρÞσεωò τηò πüυßη
συνοδεýει

τηò με αριθ. εγγρ. ΣΗΛΥΑ 47116 ΜελÝτηò εκτßμησηò και
αξιολüγησηò Ýντασηò
ηλεκτρομαγνητικοý πεδßου στην περιοχÞ τηò εν λüγω κατασκευÞß κεραßαò
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τηò με αρ. πρωτ. Μ.ý4l1Ι92α22-5-2Ο12 γνωμÜτευσηò τηò
ΕΕΑΕ
του με αρ. πρωτ. º709/15-1 1-2010 Ýγγραφο τηò 7ξ ΕΒΑ
τηò αßτησηò με αρ, πρωτ. 27*56/13-6-2012 που υποβλÞθηκε
στη Διεýθυνση

Υπηρεσßαò Δüμησηò ιημοß¸ΞΠυ,
Τηò με αρ. εγγρ. ΣΗΛΥΑ 47742 Υπεýθυνηò ΔÞλωσηò του ν. 1599/.ι986
για
την πληρüτητα Του φακßου αßτησηò ΧορÞΥησηò Üδειαò κατασκευÞò
κεραßαò
του Τοπογραφικοý διαγρÜμματοò Και των αρχιτεκτονικþν
σχεδßων (σχηματικÞ
τομÞ Α-Α, üψη Α, κÜτοψη ισογεßου, κÜτοψη δþματοò-Üνωψη
δþματοò)

Διευκρινßζεται üτι Ýωò σÞμερα σο ΣΗΛΥΑ Ýχουν εγγραφεß και
συμμετÝχουν
στην εξÝ,ταση αιτÞσεων μÝσω διαδικτυακÞò προü'βασηò,'! εεττ,
η' ΞýffiÞ
ΕπιτροπÞ ΑτομικÞò¸νÝργÝιαò (ΕΕΑΕ) κα, νπηρεοß« πολßη«,ßò
η
ηεροποßßò
ßΥ'Πλß'
Για τιò λοιπÝò αρμüδιεò υπηρεσßεò ο Üιτþν υποþττει ηò ÝπψÝρουò
αιτÞσειò/μελÝτεò
αρμüδια υπηρεσßα και στη συνÝχεια .υημερþυε, σχετκÜ το ΣΗΛΥΑ.
1ºυ_º9οrοτε
ιlò προò το περιεχüμενο των νακÝλ.γγ..1πιμÝρουò
αιτÞσεων προò αρμüδιεò
υπηρεσßεò που δεν Ýχουν εγγραφεß στο ΣΗΛΥΑ, σαò παραπÝμ.rουμε
σε αυτÝò,
ΕπιπλÝον, σαò ενημερþνουμε üτιμε.το με αριΘ. τρωτ. 26517Ι17-6-2013
(αρ.
εισερχομÝνου
ΕΕΤΤ 5179Ι11-6-2013) Ýγγραφü τηò καθþò «α, μß iJ-fr;
τξ9τ
4722t194-2013 (αρ. πρωτ. εισερχομÝνου ΕΕΤΤ-Ζ'sοügΙΙΙ]ü-Ζοιe),'αυrßγjαφÜlþν
οποßων 6αò αποστÝλλουμε, η Δ/νση Υτηρεσßαò αομησηξ του ΔÞμου
Βüλου
ενημÝρωσε την υπηρεσßq
üτι απüρρßπτει το με αρ.'πρωr. 2756Ι13-6-2Ο12
_η9ò
αßτημα τηò εταιρεßαò VΟDAFONE και θÝτÝßτο σχετικü
φακüιοþο αρχεßο,

Η εταιρεßα VO_DAFONE ενημÝρωσε την ΕΕΤΤ üτι Ýχει υποβÜλλει
την με αρ,
πρωτ. 77nafiI25-6-2013 σχετικÞ προσφυγÞ στο Διοικητιý'Ýφετεω

και

την.

με αριθ, πρωτ.

ΠεριφερειÜρχη Θεσσαλßαò,

;;r*,
,ßω",ßυ ,ßυ

ηαρισΙß

3ο2Ι17-5-2013 σχετικÞ προüφυγÞ

Σημειþνεται üτι_συμφωνα με την παρÜγραφο 1, περßτπωση
στ

του Üρθρου 10
Τηò ΑΤüφασηò τηò ΕΕΤΤ 661t2Ιlg-7-2012 «Κανου,ομοò
Αδειþν κατασκευþν
Κεραιþν στην ΞηρÜ» (ΦΕΚ 2529/8'I17-g-2o12) αοÝιδ-þασκευÞò
η
κεραßαò Þ το
ΠΙσΤΟΠοιητικü Πληρüτηταò ανακαλεßται με,ειδικÜ αΙr,ο,ιüγημΞυÞ
ηrrοßßοοη ;η;ΗτΓ

üταν υπÜρχει τουλÜχιστον μια αιτιολογÞμÝνη οριστ,«Þ
1"δþ;ßη τηò μελÝτηò Þ τηò
αΙτησηò που Ýχει υποβληθεt προò Ýγκριση σε αρμüδια'ßπηρεσßα
και αποτελεß
προαπαιτοýμενο για την εγκατÜσταση Καιλειτουργßα τηò «ατασκÝυÞò
κεραßαò.
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Α. Λýρατζηò

Προ'ßστÜμενοò Διεýθυνσηò

ΦÜσματοò

ΣΥΝΗΜΙνΙΕΝΑ:
1

2
?

Η με αρ. πρωτ,

γνωμÜτευση τηò ΥΠΑ
Το με αριθ. ^3ΙΝ452γ!236Ι4-3-2010
πρωτ, ΕΕΑΕ 2292Ι273-2α12 eγγρα'.ßο με
συνημμÝνη μελÝτη ραδιοεκττομπþν
Το με αριθ. πρωτ, ΕΕΑΕ 3718Ι21-5-2Ο12 Ýγγραφο με
συνημμÝνη μελÝτη ρα9Lο,.^«τ9ηºþν (αρ εγγρ ΣΗΛΥλ sSgÝS) '
1-1 με αριθ, πρωτ. 41321Ι6-11-2012 ΔÞλωσÞò
ΥπαγωγÞò σ. irna
και ο ΧÜρτηò ΧρÞσεωò Γηò που τη συνοδεýει
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Η_ με αριθ, εγγρ. ΣΗΛΥΑ 47116 ΜελÝτηò εκτßμησηò και
αξιολüγησηò Ýντασηò
.ηλεκτρομαγνητικοý πεδßüυ στÞν' πßριοχη
τηò εν λüγω κατασκευÞò κεραßαò
Η με αρ. πρωτ, Μ.ý41
.1lg22l2L5-2º12 γνωμÜτευση τηò ΕΕΑΕ
Το με αρ. πρωτ. 170θΙ1+11-2010 ÝγγρÜφο'τηò Ζξ Εε¶
Η αßτηση με αρ, πρωτ. 2756/13-6-2Ο12 που υποβλÞθηκε στη
Διε ýθυνση Υπη ρεσßαò α

ΟμÞδ['òºÞμδΓΕü,ιου,
47742 Υπεýθυνη ΔÞλωση του

Η με αρ. εγγρ, ΣΗΛΥΑ

º59θ/lθΒ6 για την πληρüτητα του φακÝλου

Αντßγραφο

του

τοπογραφικοý διαγρÜμματοò

αρχιτεκτονικþν σχεδßων (σχηματικÞ τομÞ Α-Α, Οψη

και

η,

ν,

των

κÜτοψη

ισογεßου, κÜτοψη δþματοò-Üνωψη δþμÜτüò)
Η_υΞ' αριθ. θ348/Φ610/θ-5-20º3 ΑπüφασÞ του ΠροÝδρου τηò

ΕΕΤΤ

Το με αριθ. πρωτ. εισερχομÝνου ΕΕΤΤ 517θß,Ι1-6-2013 Ýγγραφο

Το με

Ýγγραφο

αριθ. πρωτ- εισερχομÝνου ΕΕΤτ 25663Ι1ι-ü]Ζοßα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝοΜΗ:
1

2

ΤμÞμα Διαχεßρισηò ΦÜσματοò
ΤμÞμα Νομικþν Υπηρεσιþν
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