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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                               Αριθ.Απόφασης 55/2012  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της 19.12.2012  της ..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              
 
    Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 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. 37264 /14-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  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  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής                       

τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη Δημοτική  Κοινότητα 

Διονύσου επί της οδού Ιπποκράτους 42 (πρώην 9-Εφέδρων Αξιωματικών)».                 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οκτώ (6) μέλη: 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Παππάς Νικόλαος                                                            1. Καρυστινός Νικόλαος 

2.Κανατσούλης Ιωάννης                                                     2. Παλιγγίνης Κων/νος  

3.Σωτηρίου Σακελλάριος                                                     3.Φέρμελη Λυδία(δε συμμετείχε  

4.Χιώτης Ηρακλής                                                                 στη συζήτηση λόγω διαγραφής  

5.Ταουξή-Χριστιανίδη                                                           της από Ενωτική Πρωτοβουλία) 

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

Διονύσου.   

   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής                       

τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη Δημοτική  Κοινότητα 

Διονύσου επί της οδού Ιπποκράτους 42 (πρώην 9-Εφέδρων Αξιωματικών)».                 
 

 Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ Παλιγγίνης Κων/ος, 

Καρυστινός Νικόλαος ήταν απόντες. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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.-Το σκεπτικό της εισήγησης του Προέδρου συμφωνα με το οποίο :“H Κεραία έχει ήδη 

τοποθετηθεί στην «Αναγέννηση Διονύσου».Ζητάμε την άμεση απομάκρυνση της».Τα σχέδια δεν 

είναι επικαιροποιημένα και δε φαίνονται σε ακτίνα 300 μέτρων υπάρχουσες χρήσεις. Και 

σύμφωνα ,με την υπ’αρ 53/2012 ομόφωνη απόφαση της ΕΠΖ και την 256/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίστηκε να μην τοποθετηθεί καμία κεραία κινητής 

τηλεφωνίας σε δομημένο ιστό των πόλεων του Δήμου Διονύσου, πρότεινε τη μη έγκριση της 

μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου επί της οδού 

Ιπποκράτους 42(πρώην 9-Εφέδρων  Αξιωματικών)». 

4-Τον προσκομισθέντα φάκελο μελέτης της εταιρείας κινητής Τηλεφωνίας VODAFONE-                          

ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 

5.-Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. 

Πρότεινε την λήψη απόφασης για την εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την 
τοποθέτηση  κεραίας  κινητής τηλεφωνίας στη Δ.Κ Διονύσου επί της οδού Ιπποκράτους 
(πρώην 9 – Εφέδρων Αξιωματικών)».  

                         

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

-Την εισήγηση του Προέδρου 
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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.-Το σκεπτικό της εισήγησης του Προέδρου συμφωνα με το οποίο :“H Κεραία έχει ήδη 

τοποθετηθεί στην «Αναγέννηση Διονύσου».Ζητάμε την άμεση απομάκρυνση της».Τα σχέδια δεν 

είναι επικαιροποιημένα και δε φαίνονται σε ακτίνα 300 μέτρων υπάρχουσες χρήσεις. Και 

σύμφωνα ,με την υπ’αρ 53/2012 ομόφωνη απόφαση της ΕΠΖ και την 256/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίστηκε να μην τοποθετηθεί καμία κεραία κινητής 

τηλεφωνίας σε δομημένο ιστό των πόλεων του Δήμου Διονύσου, πρότεινε τη μη έγκριση της 

μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου επί της οδού 

Ιπποκράτους 42(πρώην 9-Εφέδρων  Αξιωματικών)». 

4-Τον προσκομισθέντα φάκελο μελέτης της εταιρείας κινητής Τηλεφωνίας VODAFONE-                          

ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 

5.-Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. 

                                              Αποφασίζει Ομόφωνα 

Τη μη έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη Δημοτική 

Κοινότητα Διονύσου επί της οδού Ιπποκράτους 42(πρώην 9-Εφέδρων Αξιωματικών),για όσα 

αναφέρονται στο σκεπτικό. Να ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο(όπως και την προηγούμενη 

φορά) να λάβει απόφαση για την αποξήλωση της κεραίας καθώς και όλων των κεραιών που 

ενδεχομένως υπάρχουν στο συγκεκριμένο κτίριο και λειτουργούν παράνομα. 

και τη διαβιβάζει στοΔ.Σ. προς ψήφιση.    

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..55/12..  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                             

                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 

 Παππάς Νικόλαος                                 2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 3.Καρυστινός Νικόλαος 

                                                                 4. Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                 5.Χιώτης Ηρακλής 

                                                                 6.Παλιγγίνης Κων/ος 
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                                                                7.Παπαπαναγιώτου Ελένη 

                                                                8.Φέρμελη Λυδία 

                                                                  

 

 

 

 

    

 

 

 


