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       Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 63261/20-12-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    29η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας  
     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ζωής την 19-12-2012 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 19η 

∆εκεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 62397/14-12-2012 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ.. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα 
και εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14-12-2012 
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) µέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ 

1.  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ∆.Σ.            Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.  
2.  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ  
3.   ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.     «            « 
4. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ∆.Σ.          «            « 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ 
2. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                       «            « 
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.     «            « 
4. AΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ∆.Σ     «            «       

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –156–  

O ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 
συζήτηση το 1ο 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6 κατέστη οµόφωνα 
κατεπείγον θέµα, που αφορά στην έκφραση άρνησης του ∆ήµου για την περιβαλλοντική έκθεση 
της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σε διάφορες 
θέσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα επί της οδού Αγ. Νικολάου 103 – Ίλιον. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 62810/18-12-2012 έγγραφο του 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ο ∆ήµος Ιλίου έχει εκφράσει επανειληµµένα την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην 
υγεία των πολιτών (και ιδίως των παιδιών) από την εκπεµπόµενη από τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας ακτινοβολία. Επίσης θεωρεί απαράδεκτη τη λειτουργία παράνοµων κεραιών και έχει 
ζητήσει κατά το παρελθόν τη διακοπή της λειτουργία τους. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λειτουργία τους έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο των 
πολιτών όσο και του ∆ήµου µε συνέπεια να προσφεύγουν πολλές φορές στη δικαιοσύνη. 

Για τους λόγους αυτούς εκφράζουµε την άρνησή µας στην περιβαλλοντική έκθεση της 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας  VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ επί της οδού Αγ. 
Νικολάου 103.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
       

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   
             

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 
Ν. 3852/2010 

2. Εκφράζει την άρνηση της στην περιβαλλοντική έκθεση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της 
εταιρείας  VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ επί της οδού Αγ. Νικολάου 103, ως αναλυτικά 
ανωτέρω αναφέρεται. 
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3. Εισηγείται το θέµα στο ∆ηµοτικό 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 ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                          Τα Μέλη 

   Φερεντίνος Γ., Γρετσίστα Ε.,   Μηλιώνη Π.,  

                               Ζορµπά Κ. 

        ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ  
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