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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ.Απόφασης 6/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1.4.2015 της ..2ης/2015.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Διονύσου .
Σήμερα την 1η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.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. 7551/20-3-2015 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: «Διάνοιξη οδού Οδυσσέως στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 2ο : « Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Διονύσου και σχολικά κτήρια».
ΘΕΜΑ 3ο : «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Λυρούδιας Ευάγγελος
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Ράϊκος Δημήτριος
5.Καλαφατέλης Ιωάννης
6.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
7.Φωτάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αναστασία Στασινοπούλου
Ζώτου Βασιλική (Βάνα)

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, Ζυγούνας Γεώργιος επικεφαλής της ΔΑΔΙΟΝ και η κ.Σώκου Ζωή
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπηλιώτης
Σπυρίδων.
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Ο κ. Καλαφατέλης Ιωάννης,αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ, αντικατέστησε τον
απόντα κ.Κανατσούλη Ιωάννη(τακτικό μέλος).
O Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 2ο: « 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 υπ’αρ.6738/12-3-2015εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ κ.Λυρούδια Ευάγγελου.
4.-Την υπ’αρ.28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρότεινε τη λήψη απόφασης σχετικά με τις « Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο
Διονύσου και σχολικά κτήρια».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
-την εισήγηση του Προέδρου σύμφωνα με την οποία πρότεινε τη σύσταση τριμελούς
Επιτροπής για διατύπωση νέας απόφασης με την οποία θα καθορίζονται:
1)Ειδικές ζώνες Προστασίας
2)Επανεκτίμηση επικινδυνότητας από την εγκατάσταση κεραιών.
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.6738/12-3-2015εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ κ.Λυρούδια Ευάγγελου.
4.- Την υπ’αρ.28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη ….Θέλω να κάνω μια
πρόταση. Θα πρέπει να οριστεί το πλαίσιο της Επιτροπής.Yπάρχει ο νόμος Βορίδη. Για
λόγους θεσμικούς πρέπει να αλλάξει.΄Εχουμε την ομόφωνη απόφαση. Η Επιτροπή που θα
συσταθεί να μπορεί να τεκμηριώσει μια τεχνική λύση, για λύση εκτός του οικιστικού ιστού.
Η επιστημονική κοινότητα τις ιονίζουσες ακτινοβολίες τις κατατάσσει στις επικίνδυνες.
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6.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖκ.Ράϊκου Δημητρίου…Οι εταιρείες θέλουν την
ευκολία τους. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι μαζί τους. Εμείς θα αποφασίσουμε. Η
Τεχνική Υπηρεσία ξέρει που είναι ο περιαστικός ιστός της πόλης .Δεν έχουμε
εξειδικευμένα άτομα να κάνουμε αυτή την επιτροπή.Ο νόμος Bορίδη πρέπει να αλλάξει.
Πρέπει να στηρίξουμε την απόφαση της ΔΚ Κρυονερίου. Η επιτροπή που προτείνεται θα
πρέπει α)να ασχοληθεί με την χωροθέτηση εγκατάστασης των κεραιών γύρω από τον
Δήμο. β) να συνεργαστεί με τις εταιρείες με αίτημα στο Υπουργείο την αλλαγή του νόμου
Βορίδη που θα βασίζεται στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα
αφορά μόνο το Δήμο Διονύσου αλλά όλη την Ελλάδα. Όλα πρέπει να γίνουν με αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου.
7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου. Συμφωνώ με την
επιτροπή που θα συσταθεί. Το θέμα είναι να μην παίρνουμε αποφάσεις αλλά να γίνονται
και ενέργειες.
8.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπης …Σωστά
είχε παρθεί η απόφαση να βγουν όλες οι κεραίες εντός οικιστικού ιστού. Οι εταιρείες
κερδοσκοπούν .Να φτιάξουν οι εταιρείες κεραίες μεγαλύτερης εμβέλειας.
9.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Καλαφατέλη Ιωάννη …Θα πρέπει να
στηρίζουμε τις Δημοτικές Κοινότητες οικονομικά. Να τεθεί ως θέμα στην Οικονομική
Επιτροπή η υποστήριξη των ασφαλιστικών μέτρων μέχρι περαίωσης της υπόθεσης στο
ΣΤΕ.
Συμφωνώ για την σύσταση της επιτροπής και προτείνω από την παράταξή μας τον
κ.Κανατσούλη Ιωάννη…
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠΖ πρότεινε να ηγηθεί της επιτροπής που θα συσταθεί και
θα λειτουργήσει κατ’εκτίμηση του αντικειμένου και κατά την κρίση της, το μέλος ΕΠΖΔημοτικό Σύμβουλος κ.Κρητικός Αθανάσιος.
10.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές
κατεγράφησαν στα πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Εργασίας τρίμηνης διάρκειας, δυναμένης να
παραταθεί με μονομερή απόφαση της Επιτροπής με απλή έγγραφη ενημέρωση της
ΕΠΖ. Πέραν του εξαμήνου η Επιτροπή θεωρείται άγονος.
Με την Eπιτροπή θα καθορίζονται:
1)Ειδικές ζώνες Προστασίας
2)Επανεκτίμηση επικινδυνότητας από την εγκατάσταση κεραιών.
Για Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής, ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κ.Λυρούδιας Ευάγγελος
προτείνει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κρητικό Αθανάσιο είτε τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ.Ράϊκο Δημήτριο και μέλη του Δημοτικούς Συμβούλους κ.Κανατσούλη Ιωάννη (μετά
από πρόταση του κ.Καλαφατέλη Ιωάννη),με αναπληρωτή τον κ.Τσιλιγκίρη Μιχαήλ και
τον κ.Φωτάκη Ιωάννη με αναπληρώτρια την κ.Λουκάτου Ανθή.
Ο Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής καλείται να συγκαλέσει την Επιτροπή και να
προτείνει πρόγραμμα Συνεδριάσεων και τρόπο λειτουργίας κατά την πρώτη Συνεδρίαση
και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κι επαφές προκειμένου να επιτελέσει
εντός τριμήνου το έργο της.
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Η έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης
Συνεδρίασης που θα συγκληθεί ως σώμα.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2015...
Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡάϊκοςΔημήτριος
Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
Κρητικός Αθανάσιος
Kαλαφατέλης Ιωάννης
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Φωτάκης Ιωάννης
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