
 
   Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 62631/17-12-2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  357/2012                                                      ΘΕΜΑ 

Έκδοση κανονιστικής απόφασης κατ’ άρθρο 79 ∆ΚΚ 

για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία παρανόµων 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

 

Σήµερα στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 61357/07-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  07-12-2012.      
         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
    ******************* 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 2ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης 

κατ’ άρθρο 79 ∆ΚΚ για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και περιβάλλοντος από τη λειτουργία 
παρανόµων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 148/2012 Α.Ε.Π.Ζ. (µε Α∆Α: 
Β4ΜΨΩΕΒ-87Ω)  το υπ’ αριθµ. 60934/05-12-2012  το σχετικό έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου 
του ∆ήµου, 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 ∆ΚΚ. 
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.∆.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 ∆ήµος 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 
∆ήµου 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο 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.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
  

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την παρ. 1 περιπτ. Βν του άρθρου 73 του 
ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 

                          
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Επιβάλλει πρόστιµο 10.000,00 € στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκατασταθεί 
και λειτουργούν στο ∆ήµο Ιλίου χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης (δηλαδή άµεση αποµάκρυνση) προσαυξάνεται κατά ποσοστό 
50% για κάθε βεβαιωµένη παράβαση.  
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2. Σε περίπτωση που κατ’ επανάληψη οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προβαίνουν σε 
αυθαίρετες εγκαταστάσεις και δεν έχουν την κατά νόµο άδεια λειτουργίας επιβάλλεται 
πρόστιµο 20.000,00 € για κάθε βεβαιωµένη παράβαση. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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