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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 61973/12-12-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 28η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 11-12-2012

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 11η
Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 61354/07-12-2012
πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ.. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-12-2012
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
1.  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, Δ.Σ.           Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ
3. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «            «
4. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.   «            «
5.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                          «            «
6.  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ Μέλος   της Ε.Π.Ζ
2. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Δ.Σ.   «            «

 ΑΠΟΦΑΣΗ –148–
O Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για

συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης
κατ’  άρθρο 79  ΔΚΚ για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και περιβάλλοντος από τη
λειτουργία παρανόμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 60934/05-12-2012 έγγραφο του Νομικού
Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Α.  Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες θέτουν κανόνες για
τα περιοριστικά θέματα που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 79 ΔΚΚ.
Σύμφωνα με την παρ. 1 περιπτ. Βν του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Β. Με τις κανονιστικές αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες
επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία
επιβολής τους.
Εν προκειμένω ο Δήμος μας στα πλαίσια της δέσμης μέτρων που λαμβάνει για την προστασία της
υγείας των κατοίκων, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα από τη παράνομη λειτουργία των
κεραιών κινητής τηλεφωνίας, με το άρθρο 28 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος
επιβάλλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί
παράνομα κεραία κινητής τηλεφωνίας.
Πέραν αυτού όμως, κρίνεται απολύτως επιβεβλημένο, την ίδια ακριβώς μεταχείριση, δηλαδή της
επιβολής προστίμου, θα πρέπει να έχουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες μολονότι
δεν έχουν τις απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, εν τούτοις προβαίνουν στην
εγκατάσταση και λειτουργία αυτών αδιαφορώντας για την υγεία των κατοίκων.
Έτσι προκειμένου να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων
του Δήμου μας από οχλούσες δραστηριότητες που προκαλεί η παράνομη λειτουργία κεραιών
κινητής τηλεφωνίας, αλλά και για την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος από αυτές,
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την
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επιβολή προστίμων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν
χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη
διαδικασία επιβολής τους.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει   Ομόφωνα
Α) Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την επιβολή προστίμων στις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους.
Β) Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006 & το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                          Τα Μέλη

   Φερεντίνος Γ., Μαρκόπουλος Φ., Πατερέλης Ι.,
Αποστολόπουλος Δ., Γρετσίστα Ε.,   Μηλιώνη Π.,

        ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
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