κωδικός εντύπου: ΝΑ-Β10

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986)

περιγραφή αιτήµατος:

Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΡΑ∆ΙΟ∆ΥΚΤΥΟΥ
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
οδός :

έδρα :
δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:

αριθ. δελτίου ταυτότητας :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ. 1 από 4

ΜΕΡΟΣ Β'
1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ή Ν.Π.∆.∆., ∆ηµόσια Υπηρεσία, Οργανισµός Κοινής Ωφελείας

2
1.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
∆ΟΝΣ/16337/03.12.1986 (ΦΕΚ 842 ,Β΄/86), άρθρο 5, παρ. 5, παρ. 5α, υποπαρ. αα, ββ, δδ, παρ. 5β, 5γ, 5δ, 5ε, 5στ, 5ζ,
5ι, 5ια.

2.

ΚΥΑ 69650/5111/06.08.1998 (ΦΕΚ 888, Β΄) άρθρο 1, παρ.δ

3.

Π.∆. 271/76 (ΦΕΚ 102/76, Α), παρ. 17

4.

Απόφαση 220/10/21.06.2001 (ΦΕΚ 939, Β΄/2001)

5.

Απόφαση 79874/364/15.06.1990 (ΦΕΚ 411/05.07.1990)

6.

Π.∆. 271/76 (ΦΕΚ 102, Α΄/76), άρθρο 17, παρ. 1, υποπαρ. β.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Γ'

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΘΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2. Πιστοποιητικό εισαγγελίας, πρόσφατης έκδοσης, για το πρόσωπο που
ορίζεται υπεύθυνο
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, του υπευθύνου και των
χειριστών του ραδιοδικτύου, ότι δέχονται την ευθύνη για κάθε
παράβαση και καταχρηστική λειτουργία του ραδιοδυκτύου.
4. Τοπογραφικό σχέδιο ή χάρτης σε τρία αντίγραφα, στο οποίο θα
σηµειώνεται σαφώς, προκειµένου περί σταθερών συνδέσεων, η ακριβής
θέση εγκατάστασης, προκειµένου δε περί εγκαταστάσεων σε κινητά
µέσα ή φορητών, η ακριβής περιοχή µέσα στην οποία αυτά θα
κινούνται.
5. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των συσκευών.
6. Μελέτη επί της σκοπιµότητας λειτουργίας του ζητουµένου
ραδιοδικτύου που να περιλαµβάνει τις θέσεις εγκατάστασης των
σταθµών µε περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και εκµετάλλευσής
τους.
7. ∆ιάγραµµα των εγκαταστάσεων του ραδιοδυκτύου, στο οποίο θα
απεικονίζονται η σύνθεση του ραδιοδυκτίου, οι, απ' αυτό,
πραγµατοποιούµενες επικοινωνίες και οι αποστάσεις µεταξύ των
ανταποκρινοµένων σταθµών.
8. ∆ελτία ατοµικών στοιχείων του υπευθύνου και των χειριστών του
ραδιοδυκτύου.
9. ∆ελτίο τεχνικών και άλλων στοιχείων του ραδιοδικτύου πλήρως
συµπληρωµένο (σε τρία αντίγραφα)
10. Γραµµάτιο είσπραξης ∆ηµοσίου Ταµείου (88 ευρώ).
11. Αδεια της Νοµαρχίας ''περί παραγωγής και διάθεσης ετοίµου
σκυροδέµατοτος'' (προκειµένου περί εταιριών σκυροδέµατος).
12. Αντίγραφο της σύµβασης εκτέλεσης ∆ηµοσίου έργου (προκειµένου
περί εργοληπτικών εταιριών ή άλλων παρεµφερών εταιριών).
13. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών
αυτοκινήτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ραδιοτηλέφωνα
(ΦΙΧ ή Φ∆Χ).
14. ∆ήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή µε την οδηγία 99/5 Ε.Ε.
Παρατηρήσεις:
∆ικαιολογητικό 2: Το πιστοποιητικό τούτο χορηγείται και µετά από τηλεφωνική αίτηση στον αριθµό 1502 και δεν απαιτείται
προκειµένου περί αδειών ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας.
∆ικαιολογητικό 9: Συµπληρώνονται σύµφωνα µε υπόδειγµα που διαθέτει η Υπηρεσία µας.
Οι αιτήσεις για ειδικά ραδιοδίκτυα που πρόκειται να λειτουργήσουν µέσα σε αεροδρόµια θα στέλνονται δια µέσου της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία και θα γνωµοδοτεί για την αναγκαιότητα χορήγησης των εν λόγω αδειών.
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ. 3 από 4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΚΟΣΤΟΣ: 88 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Τα τέλη του ραδιοδυκτύου εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ε.Τ.Τ. και το προϊόν αυτών κατατίθενται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της (αριθ. τηλ. 210-6151000 - Κηφισίας 60, 15125 - Μαρούσι).

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (2):

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον.
(2) Τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν στο πεδίο µε τις τελείες, είναι
α) ο τίτλος και η διεύθυνση των δικαιούων,
β) ο σκοπός για τον οποίον ζητείται η άδεια του ραδιοδικτύου,
γ) ο αριθµός τηλεφώνου στον οποίο θα χρεώνονται τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου, και
δ) τα ονοµατεπώνυµα του υπευθύνου και των χειριστών των σταθµών του ραδιοδυκτύου.
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

(Υπογραφή)

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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