ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΕΒ-75Ρ
Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 62635/17-12-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25 Τακτικής Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 359/2012

ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίµου σε Βασίλειο Φελέσκουρα (µη
νόµιµη εγκατάσταση κεραίας 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
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆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
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆.Σ.,

ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ
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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
ο
για συζήτηση το 4 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην επιβολή προστίµου σε Βασίλειο
Φελέσκουρα (µη νόµιµη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας).
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 60930/05-12-2012 το σχετικό έγγραφο του
Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
« Ο Βασίλειος Φελέσκουρας είναι ιδιοκτήτης ακινήτου επί της οδού Ψαρρών & Γαργαλιάνων
10 στο ∆ήµο Ιλίου. Επ’ αυτού έχει εγκαταστήσει κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
“VODAFONE - PANAFON”, η οποία δεν λειτουργεί µετά από συντονισµένες ενέργειες των
κατοίκων και της ∆ηµοτικής Αρχής.
Πέραν όµως της παύσης λειτουργίας, η κεραία αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και σύµφωνα
µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 41082/2012 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµίων (Ε.Ε.Τ.Τ.) µε το οποίο µεταξύ άλλων µας γνωστοποιεί ότι η εταιρεία “VODAFONE”
πρέπει να υποβάλλει νέα µελέτη ραδιοεκποµπών για τη συγκεκριµένη θέση και ζητεί από αυτήν την
άµεση διακοπή λειτουργίας του εν λόγω σταθµού και τη µη λειτουργία αυτού µέχρι την έκδοση
νεότερης θετικής γνωµάτευσης από την Ε.Ε.Α.Ε.
Μετά ταύτα η εν λόγω κεραία δεν πληροί τις προϋποθέσεις νόµιµης εγκατάστασης και
λειτουργίας και εποµένως ο ∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού Περιβάλλοντος του
∆ήµου Ιλίου «Οι ιδιοκτήτες κτιρίων δεν επιτρέπεται να νοικιάζουν ή να παραχωρούν χώρους για
τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, όταν αυτές δεν έχουν την απαιτούµενη από το νόµο άδεια.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν εντός πέντε (5) ηµερών δεν την αποµακρύνουν, επιβάλλεται εφάπαξ
πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ µηνιαίως»
νοµιµοποιείται στη λήψη απόφασης περί επιβολής προστίµου.
Επιπροσθέτως έχει κοινοποιηθεί στον ιδιοκτήτη εξώδικη πρόσκληση µε την οποία καλείται
να προβεί στην αποξήλωση της κεραίας πλην όµως µέχρι σήµερα ουδεµία ενηµέρωση έχουµε περί
αυτού. Το δε περιεχόµενο του εξωδίκου έχει επί λέξει ως εξής:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ
∆ήµου Ιλίου Αττικής (Κάλχου 48-50), νοµίµως εκπροσωπουµένου.
ΚΑΤΑ
1. Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία “ VODAFONE - PANAFON Α.Ε.” Ανώνυµη
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Τζαβέλα 1-3) και
εκπροσωπείται νόµιµα.
2. Βασίλειο Φελέσκουρα, κάτοικο Ιλίου (Ψαρρού & Γαργαλιάνων 10)
Κοινοποίηση
1. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Ε.) που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής (Κηφισίας 60) και εκπροσωπείται νόµιµα.
Είναι γνωστό ότι η πρώτη των καθ’ων, ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία “ VODAFONE PANAFON Α.Ε.” Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί,
στην ταράτσα οικοδοµής, ιδιοκτησίας του δευτέρου από εσάς, που βρίσκεται επί της οδού Ψαρρών &
Γαργαλιάνων 10, στο ∆ήµο Ιλίου Αττικής, κεραία κινητής τηλεφωνίας.
Α
Ο ∆ήµος Ιλίου, ενεργών σύµφωνα µε το άρθρο 31 , παρ. 13, εδ. Ε του Ν. 341/2006, µε την από
11.10.2012 εξώδικη πρόσκλησή του, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της οικοδοµής, Βασίλειο
Φελέσκουρα, να προσκοµίσει τα όσα η συγκεκριµένη διάταξη επιτάσσει πλην όµως τούτος
αρνήθηκε και για τον λόγο αυτό αναγκαστήκαµε µε την από 11.10.2012 Εισαγγελική Παραγγελία
απευθυνόµενη προς το Αστυνοµικό Τµήµα Ιλίου να κληθεί τούτος και να παράσχει εξηγήσεις, αλλά
και να συµµορφωθεί στα όσα επιτάσσει η Εισαγγελική παραγγελία, πλην όµως ουδέποτε
εµφανίστηκε.
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Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 41082/Φ506/5.11.2012 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Ε.) µας γνωστοποιεί ότι η πρώτη από εσάς (VODAFONE) έχει εγκαταστήσει
και λειτουργεί κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ψαρρού & Γαργαλιάνων 10 και της έχει
χορηγηθεί άδεια µε την υπ. πρωτ. 3283/Φ610/9.7.2010 απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ,
λαµβανοµένης υπόψη της µε αρ. πρωτ. ΟΙΚ. Φ2318/6290/ΠΕΡ/09/21.9.09 Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, εκδοθείσας από την Περιφέρεια Αττικής.
Επιπροσθέτως µε το προαναφερόµενο έγγραφο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Ε.) µας γνωστοποιεί ότι η εταιρεία «VODAFONE» πρέπει να υποβάλλει νέα
µελέτη ραδιοεκποµπών για τη συγκεκριµένη θέση και ζητεί από αυτήν την άµεση διακοπής
λειτουργίας του εν λόγω σταθµού κα τη µη λειτουργία αυτού µέχρι την έκδοση νεότερης θετικής
γνωµάτευσης από την Ε.Ε.Α.Ε.
Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι εν λόγω κεραία κινητής τηλεφωνίας δεν έχει νόµιµη
εγκατάσταση και λειτουργία καθόσον σύµφωνα µε το Ν. 4070/2012 απαιτούνται µεταξύ των άλλων
για τη νόµιµη λειτουργία της απαιτείται και θετική γνωµάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά
πεδία, γνωµάτευση την οποία στερείται η συγκεκριµένη εταιρεία.
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Ιλίου «Οι ιδιοκτήτες κτιρίων δεν επιτρέπεται να νοικιάζουν ή να παραχωρούν χώρους για
τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, όταν αυτές δεν έχουν την απαιτούµενη από το νόµο άδεια.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν εντός πέντε (5) ηµερών δεν την αποµακρύνουν, επιβάλλεται εφάπαξ
πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ µηνιαίως».
Α
Επειδή, πέραν των ως άνω, σύµφωνα µε το άρθρο 31 , παρ. 13, εδ. Ε, του ν. 3431/2006 «Ο
κάτοχος …………..οφείλει παράλληλα»:
Α) Να κοινοποιήσει την άδεια κατασκευής κεραίας ή πιστοποιητικό πληρότητας στον αρµόδιο
οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής
κεραίας.
Β) Να έχει αναρτηµένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής
στην οποία αναγράφονται η επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο µοναδικός αριθµός
είτε της άδειας είτε του πιστοποιητικού πληρότητας.
Επειδή, µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα, η εγκατασταθείσα κεραία κινητής τηλεφωνίας της
πρώτης καθ’ ων, εγκατεστηµένη σε ιδιοκτησία του δευτέρου εξ αυτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις
νόµιµης εγκατάστασης και λειτουργίας.
Επειδή υπάρχει κίνδυνος ερείδων και διαπληκτισµών, οι κάτοικοι δε του ∆ήµου Ιλίου είναι
ανάστατοι, αγανακτισµένοι και απειλούνται επεισόδια αφού ο κίνδυνος βλάβης της υγείας είναι
υπαρκτός και άµεσος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και µε την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας
ΚΑΛΟΥΜΕ τον Βασίλειο Φελέσκουρα, ιδιοκτήτη της οικοδοµής που είναι εγκατεστηµένη η
κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFONE.”, όπως εντός πέντε (5) ηµερών από τη
λήψη της παρούσης προβεί στην αποµάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, άλλως ΣΑΣ
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ, µετά τη παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας, ότι θα επιβληθούν τα όσα προβλέπει
το άρθρο 28 του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ιλίου.
Επίσης καλείται η δεύτερη των καθ’ων όπως παράσχει κάθε βοήθεια για την αποµάκρυνση της εν
λόγω κεραίας.
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται όπως επιδόσει νόµιµα τη παρούσα προς αυτούς
που απευθύνεται αντιγράφοντας ολόκληρη αυτή στην έκθεση επιδόσεώς του.
Ίλιον 14 Νοεµβρίου 2012
Ο του εξωδίκως καλούντος και δηλούντος ∆ήµου Ιλίου
Πληρεξούσιος δικηγόρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Εποµένως, σύµφωνα µε το παρόν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση περί εφαρµογής του άρθρου 28
του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος και να επιβληθούν τα νόµιµα στον ιδιοκτήτη του
3

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΕΒ-75Ρ
ακινήτου Βασίλειο Φελέσκουρα, ο οποίος επί της οδού Ψαρρού & Γαργαλιάνων 10 έχει
εγκαταστήσει κεραία κινητής τηλεφωνίας.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επιβάλλει εφάπαξ πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και χιλίων πεντακοσίων
(1.500,00) ευρώ µηνιαίως στον κ. Βασίλειο Φελέσκουρα για µη νόµιµη εγκατάσταση κεραίας
κινητής τηλεφωνίας, στο ακίνητό του επί της οδού Ψαρρού & Γαργαλιάνων 10, σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος.

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

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

