
                                            
    

                                                                                                               
 
            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
 
 
 
Θέµα :  «Εξέταση µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας  κινητής τηλεφωνίας 
στη ∆.Κ Σταµάτας επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου».  
 
 
 

Σχετικά: 
 
 
 
  
1)Οι διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    Αρχιτεκτονική 
της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
 2)Ο  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
 3)Ο  Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 4)Η  υπ’αρ.53/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 
 5) Η µελέτη της εταιρείας Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία Cosmote. 
 6)Η  εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ σύµφωνα µε την οποία …σε ακτίνα 200µ. βρίσκονται 
Σχολείο και Νηπιαγωγείο τα οποία δε φαίνονται καν στο συνηµµένο χάρτη της µελέτης της 
Cosmote. Συνεπώς είναι άκυρη κι επιπλέον η κεραία δε µπορεί να τοποθετηθεί µέσα στον ιστό 
των κατοικιών του χωριού. Να τοποθετούνται µόνο σε αποµακρυσµένες και µη κατοικηµένες 
περιοχές και προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η µη αποδοχή της πρότασης για τη 
τοποθέτηση της κεραίας…. 
 
 
 
 
 
Η ΕΠΖ µε την υπ’αρ 53/2012 απόφασή της, αποφάσισε  οµόφωνα τη µη έγκριση της µελέτης 
περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας µε την 
επωνυµία Cosmote στη ∆.Κ Σταµάτας και τη µη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό της Εισήγησης του Προέδρου της ΕΠΖ.  
Η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να µην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά µέσα 
στους δοµηµένους ιστούς των πόλεων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται, 
 
1) Η µη έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας µε την επωνυµία Cosmote στη ∆.Κ Σταµάτας επί των οδών 
Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου. 

2) Η µη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
3) Η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να µην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά 

µέσα στους δοµηµένους ιστούς των πόλεων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                               Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 
 
                                                                                                                                                 Νικόλαος Παππάς  
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Ε.∆. 
1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής                                                           
3.Φ.Εισηγήσεων προς το ∆.Σ. 


