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                                                       EIΣΗΓΗΣΗ 
 
     ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέµα: «Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός 
του οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-
2010) «Νέα    Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
2)Το  Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3)Την υπ’αρ 35/2013 απόφαση της ΕΠΖ 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 35/2013 απόφασή της  µε 
θέµα:  
«Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του 
οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ενέκρινε οµόφωνα : 
 
Να απαγορευτεί πλήρως η εγκατάσταση κεραιών  κινητής τηλεφωνίας 
εντός του οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Αυτό αφορά στις «νόµιµες» και στις «παράνοµες» ,τις εγκατεστηµένες 
και υπό εγκατάσταση κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
Την άµεση τροποποίηση των νόµων 4053/2012 και 4070/2012 οι οποίοι 
δίνουν τη δυνατότητα στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών και µετά 
την κατάθεση δικαιολογητικών εντός 18µήνου. Οι νόµοι αυτοί 
προφυλάσσουν το µονοπωλιακό κέρδος και δεν υπολογίζουν την υγεία 
των πολιτών. 
Την άµεση αφαίρεση των κεραιών που είναι εγκατεστηµένες εντός του 
οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 
 Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται : 

 Η λήψη απόφασης σχετικά µε την «Απαγόρευση εγκατάστασης  

 κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του ∆ήµου  
∆ιονύσου» και συγκεκριµένα : 

� Να απαγορευτεί πλήρως η εγκατάσταση κεραιών  κινητής 



τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
          Αυτό αφορά στις νόµιµες και στις «παράνοµες» ,τις    

 εγκατεστηµένες και υπό εγκατάσταση κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

� Την άµεση τροποποίηση των νόµων 4053/2012 και 4070/2012 οι 
οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση 
κεραιών και µετά την κατάθεση δικαιολογητικών εντός 18µήνου. 
Οι νόµοι αυτοί προφυλάσσουν το µονοπωλιακό κέρδος και δεν 
υπολογίζουν την υγεία των πολιτών. 
� Την άµεση αφαίρεση των κεραιών που είναι εγκατεστηµένες 
εντός του οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
 

 

 

 

 

Συνηµµένο 

Το σχετικό 3                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
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