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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 40/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 26.11.2014  της ..8ης/2014.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 37144/21-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο: «΄Αδεια Εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί κοινοχρήστου 
οικοπέδου   στη  ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta». 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη   
ΔΚ.Κρυονερίου». 

ΘΕΜΑ 3ο:«Χορήγηση ή μη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση του ακινήτου της 
εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.». 

ΘΕΜΑ 4ο  : «Aνάκληση άδειας Κ.Υ.Ε επί της Λ.Κρυονερίου 14 στο Κρυονέρι». 

ΘΕΜΑ 5ο: « Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Διονύσου και Σχολικά Κτήρια» 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ’αρ.130/2014 αποφάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου». 

   ΘΕΜΑ 7ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δεξαμενή Πόσιμου Ύδατος στο 
Τέρμα της οδού Αρτέμιδος στη ΔΕ Δροσιάς». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». 

                    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω (9) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                             
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2. Αναστασία  Στασινοπούλου                                               
3.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  
4.Κρητικός Αθανάσιος  
5.Ζώτου Βασιλική (Βάνα)  
6.Ράϊκος Δημήτριος  
7.Κανατσούλης Ιωάννης  
8.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
9.Φωτάκης Ιωάννης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ Γιαννουλάτος Σπυρίδων ,Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου,ΥφαντήςΗλίαςAντιδήμαρχοςΣτρατηγικούΣχεδιασμού(5οθέμα), 

Καλαφατέλης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος Σπηλιώτης Σπυρίδων Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Χριστόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος ΔΚ  Κρυονερίου,  και το αναπληρωματικό μέλος 

της ΕΠΖ κ.Ανθή Λουκάτου . 

 

Το μέλος της Επιτροπής κ.Στασινοπούλου Αναστασία απεχώρησε  κατά την έναρξη 

συζήτησης του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

  

O Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 5ο: « Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Διονύσου και Σχολικά Κτήρια» 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την εισήγηση  του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού &Ανάπτυξης του Δήμου 

Διονύσου. 
 

Πρότεινε τη «Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό των συνθηκών και όρων 
τοποθέτησης κεραιών στο Δήμο Διονύσου με τίτλο «Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο 
Δήμο Διονύσου και Σχολικά Κτήρια» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  -την εισήγηση  του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού &Ανάπτυξης κ.Υφαντή 

Ηλία σύμφωνα με τον οποίο…πρέπει να δοθεί σημασία σε ζητήματα που η επιστημονική 

Κοινότητα δεν έχει απαντήσει ακόμα. Τι συνέπειες έχει η ακτινοβολία που εκπέμπεται από 

κεραία κινητής τηλεφωνίας?.Θα πρέπει η ΕΠΖ να συζητήσει το θέμα και να δείξει την 

ευαισθησία της σε ζητήματα όπως : 
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 Η ανεπάρκεια μελετών από το νόμο επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Η ανεπάρκεια μελέτης των βιολογικών επιπτώσεων στον πληθυσμό από την 

ακτινοβολία 

Υπάρχει γενική ανησυχία για τις κεραίες. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούν να 

απομακρυνθούν οι κεραίες, γιατί όσο βελτιώνεται η Τεχνολογία θα αυξάνεται ο αριθμός 

τους. Επαναφέρω το ζήτημα από άποψη νομική που αφορά στην αρχή της προφύλαξης. 

Με μια νέα απόφαση θα μπορούσαν να απομακρυνθούν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

από τα  σχολεία. 

Είναι πιο ορθολογική πρόταση από τις προηγούμενες αφού πρέπει να ζούμε με την 

Τεχνολογία. Με τον υπάρχοντα νόμο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η εισήγηση είναι να 

τοποθετηθούν οι κεραίες  σε κάποιο άλλο σημείο. Η εκρίζωση κεραιών ήταν 

αναποτελεσματική… 

 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη …Οι 

προηγούμενες αποφάσεις έχουν εισάγει τις πιθανές επιπτώσεις της ακτινοβολίας των 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας .Στην εισήγηση τώρα αναφέρονται οι μελέτες των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων .Ο νόμος Βορίδη κατήργησε τις μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Θεωρώ ότι η νέα εισήγηση είναι ηπιότερη της προηγούμενης απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα της ακτινοβολίας είναι μεγάλο αλλά έχουμε ήδη 

τοποθετηθεί Η πρόταση αφήνει ανοικτά παράθυρα. Θα ψηφίσω όχι γιατί η νομοθεσία έχει 

μειώσει το ύψος των εκπομπών.. 

 

 4.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου …Υπάρχει ήδη η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κεραίες Για το ζήτημα έτσι όπως έχει έρθει θα 

πρέπει να ληφθεί μια απόφαση σύννομη ,να απαγορεύουμε την τοποθέτηση κεραιών 

κινητής τηλεφωνίας. Η λέξη ελαστικό είναι μέγα λάθος. Είμαστε εδώ για να προασπίσουμε 

τα συμφέροντα των πολιτών. Θα ψηφίσω όχι.. 

 

5.- Την τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΠΖ …είναι ένα εργαλείο που θα κριθεί η 

αποτελεσματικότητά του με το αν θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των κεραιών… 

 

6. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ. Φωτάκη Ιωάννη ..Θα ψηφίσω όχι γιατί η νέα 

νομοθεσία παρακάμπτει την Αυτοδιοίκηση. 

 

7. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ράϊκου Δημητρίου…Έχω να κάνω μια 

πρόταση .Σαν Δήμος να κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα. Σε συνεργασία με κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας να χωροθετήσουμε τους χώρους τοποθέτησης. 
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.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

            (Με ψήφους 4 υπέρ-με διπλή ψήφο του Προέδρου λόγω ισοψηφίας- και 4  

                  κατά) 

Μειψηφούντων των κ.κ (Κρητικού Αθανασίου, Κανατσούλη Ιωάννη, Τσιλιγκίρη 

Μιχαήλ, Φωτάκη Ιωάννη) για τους λόγους που ανέφεραν και κατεγράφησαν στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Εγκρίνει την εισήγηση του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

και τη διαβιβάζει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..40/2014... 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                          Ράϊκος Δημήτριος                                                                                                 

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος  

                                                                         Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 

 Λυρούδιας Ευάγγελος                                    Κανατσούλης Ιωάννης 

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 
      

 

 


