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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 33/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

    Σήμερα την 26η Noεμβρίου 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». 
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (9) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                             
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 επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, 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 πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Για να ενημερώσει το σώμα σχετικά με το θέμα είχε κληθεί και εκπρόσωπος της 

εταιρείας CYTA o κ.Παπαδόπουλος σύμφωνα με την υπ’αρ 28/2014 πρότερη απόφαση 

της ΕΠΖ. 

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

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

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

 



 

3 

 

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 υπ’αρ.24101/18-7-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα συνημμένα 

έγγραφα. 

 
Πρότεινε τη λήψη απόφασης για άδεια Εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί 
κοινοχρήστου οικοπέδου   στη  ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 

  -την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος κάλεσε εκπρόσωπο της εταιρείας cyta να  

   ενημερώσει το σώμα  σχετικά με τα ζητήματα της επικινδυνότητας για την υγεία των 

κατοίκων και της δυνατότητας υπογειοποίησης της καμπίνας της CYTA. 

 

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 υπ’αρ.24101/18-7-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα συνημμένα 

έγγραφα. 

 

4.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης σύμφωνα με 

την οποία……αν μπει η καμπίνα τι Κρυονέρι θα γίνει «κλωβός».Γιατί δεν αγοράζει το 

οικόπεδο η cyta?Βλέπετε λογικό να βάζουμε στις πλατείες καμπίνες?Ο δημόσιος χώρος 

είναι περιουσία του Δήμου… 

 

5.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Στασινοπούλου Αναστασίας σύμφωνα με την 

οποία….Σε ποιες περιοχές μπαίνουν συγκεκριμένα οι καμπίνες γιατί στο Κρυονέρι 

συγκεκριμένα?Θα επεκταθείτε και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες? Συνδέεστε με τον ΟΤΕ 

,υπάρχει κοντά κουβούκλιο του ΟΤΕ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει υπόγεια η τοποθέτηση της 

καμπίνας?.Ναι συμφωνώ με την θέση της κ.Ταουξή. 

 

6.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου σύμφωνα με την 

οποία…Γνωρίζω ότι μπορεί να γίνει υπογειοποίηση καθώς και να γίνει μελέτη αγοράς 

οικοπέδου. 

 

7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ράϊκου Δημητρίου σύμφωνα με την οποία 

….Η εταιρεία EDIL θα κάνει 2.800μ.δίκτυο οπτικών ινών.Έχει πάρει η cyta άδεια 

γι’αυτό?(απάντηση εκπροσώπου cyta .. «όχι».Τότε γιατί ζητάτε άδεια για κουβούκλιο? 
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8.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη σύμφωνα με την 

οποία….Υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη διέλευση κι εγκατάσταση τέτοιων υπηρεσιών. 

Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος ή να τροποποιηθεί. .Ο νόμος λέει ότι ο Δήμος πρέπει 

να διευκολύνει τις εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας με ανταποδοτικό όφελος. Να συζητηθεί 

το ποσό του αντιτίμου…. 

 

9.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την 

οποία….Στα πλαίσια του Νoμοθετικού πλαισίου,υπάρχει κι άλλη καμπίνα και με ποιους 

όρους έχει τοποθετηθεί?Θα ψηφίσω ναι με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 

υπογειοποιηθεί.  

 

4.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

5.-Τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της ΕΠΖ από τον εκπρόσωπο της 

CYTA σύμφωνα με τον οποίο..Η καμπίνα δεν μπορεί να υπογειοποιηθεί,η ακτινοβολία 

που εκπέμπεται δεν είναι επικίνδυνη ,αλλά και το χρώμα της καμπίνας(γκρι-μπεζ)δεν 

δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα. Τις καμπίνες τις βάζουμε σε μικρότερα κέντρα όπου δεν 

έχει χώρο ο ΟΤΕ.Έχουμε συνδεθεί ήδη με το κέντρο του  ΟΤΕ στην Άνοιξη.Ο νόμος βγήκε 

για να δώσει κίνητρα να γίνουν κι άλλες Τηλεπικοινωνιακές εταιρείες με αποτέλεσμα οι 

υπηρεσίες λόγω ανταγωνισμού να είναι πιο φθηνές στον κόσμο. Ο νόμος λέει ότι ο Δήμο ς 

παίρνει τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης. 

 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                                  (με ψήφους5 κατά 1 υπέρ 2 λευκό και 1 αποχή) 
   Μειοψηφούντων των κ.κ Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη,Ράϊκου Δημητρίου,Ζώτου 

Βασιλικής,Στασινοπούλου Αναστασίας,Κρητικού Αθανάσιου, για τους λόγους που 

ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κ.Λυρούδιας Ευάγγελος δήλωσε ότι διαμορφωθείσης της 

πλειοψηφίας δεν χορηγείται άδεια και απέχει της ψηφοφορίας. 

 

Οι κ.κ Κανατσούλης Ιωάννης και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ ψήφισαν λευκό για τους λόγους που 

ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

 
Απορρίπτει την αίτηση άδειας  Εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί 
κοινοχρήστου οικοπέδου   στη  ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta». 

 
Και τη διαβιβάζει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..33/2014... 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Ράϊκος Δημήτριος  

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος  

                                                                         Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 

 Λυρούδιας Ευάγγελος                                    Κανατσούλης Ιωάννης 

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 
      

 

 


