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Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 17847/30-11-2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθμ. 17/29-11-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2016 : « Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής
τηλεφωνίας COSMOTE, στην οδό Αρτέμιδος, στην Δ.Ε. Δηλεσίου »
Σήμερα, στις 29 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄
μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του
Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 17556/25-11-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή
επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής
Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας
Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής
Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων
και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων, ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) Δημοτικοί Σύμβουλοι και τέσσερις (4) από
τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως εξής:
Παρόντες Δημοτικοί
Σύμβουλοι οι:

Απόντες Δημοτικοί
Σύμβουλοι οι:

Παρόντες Πρόεδροι
Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων οι:

1. Σταμάτης Σπυρίδων

1. Γκίνης Ιωάννης

1. Κατσιφής ΔημήτριοςΤοπ.Κοιν. Κλειδίου

2. Πέτρου Νικόλαος

2. Αναστασίου Κωνσταντίνος

2. Καραγκούνης ΓεώργιοςΔημ.Κοιν. Σχηματαρίου

3. Αναστασίου Ιωάννης

3. Δάβρης ΓεώργιοςΤοπ.Κοιν. Άρματος

4. Βουγέσης Γεώργιος

4. Γκίκας Λουκάς-Τοπ.Κοιν.
Ασωπίας

5. Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία
6. Σαμουρέλης Χρήστος
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7. Δημητρίου Ηλίας
8. Ανυφαντής Αλέξανδρος
9. Κουρουτός Μιχαήλ
10. Χαρίσης Ξενοφώντας
11. Χρήστου Γεώργιος
12. Ζαφειροπούλου - Στουραΐτη
Ελένη
13. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
14. Παπαθανασίου-Λαψάνης
Κων/νος
15. Δριχούτης Διομήδης
16. Πέτρου Χρήστος
17. Κακάλια Ευαγγελία
18. Κόκκαλης Γεώργιος
19. Κανέλλος Αντώνιος
20. Κατσέλης Χρήστος
21. Σφυρίδη Ευαγγελία
22. Στρατή-Πινήτα Ευγενία
23. Βρατσιώτης Νικόλαος
24. Μαυράκης Λάζαρος
25. Θεοδώρου Δημοσθένης
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης
Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους πολίτες της
Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου γιατί σύσσωμοι εναντιώθηκαν στην τοποθέτηση αυτής της
κεραίας μαζεύοντας πάνω από 200 υπογραφές, ήρθαν με ενημέρωσαν και σήμερα
παρευρίσκονται μαζί μας και συνεχίζοντας αναφέρθηκε σχετικά με τις ενέργειες που έχουν
γίνει μετά την ενημέρωση που είχε για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας
COSMOTE, στην οδό Αρτέμιδος στην Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου και σε πυκνοκατοικημένη
περιοχή και είπε πως συμφωνήσαμε να μην τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε
χώρους πυκνοκατοικημένους και κυρίως κοντά σε σχολεία, σε όλο τον Δήμο Τανάγρας, αλλά
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τον Δήμο που θα τους
υποδεικνύει κοινόχρηστους χώρους με κάποιο αντίτιμο. Σε συνάντηση που είχα με
εκπροσώπους της εταιρείας COSMOTE, στην οποία παρευρίσκονταν ο κ. Μαυράκης
Λάζαρος, ο κ. Κανέλλος Αντώνιος, και η κ. Στρατή-Πινήτα Ευγενία τους διαβεβαίωσα ότι
είμαστε αντίθετοι στην τοποθέτηση αυτής της κεραίας και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο
να την αποτρέψουμε.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανέλλος Αντώνιος, είπε πως παραβρέθηκε
στην συνάντηση που είχε ο κ. Δήμαρχος, συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου και
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δεν θα πρέπει να στηθεί καμία κεραία κινητής τηλεφωνίας σε πυκνοκατοικημένη περιοχή η
κοντά σε σχολείο.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βρατσιώτης Νικόλαος είπε πως έχει άμεση
εικόνα για το που είναι η κεραία, είναι πράγματι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δεν πρέπει
να τοποθετηθεί.
Λαβών τον λόγο ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος, είπε πως μόλις
πληροφορηθήκαμε για την τοποθέτηση της κεραίας επισκεφτήκαμε αμέσως τον τόπο και
διαπιστώσαμε ότι όλη νύχτα τοποθετούσαν την κεραία. Το ότι αυτή η κεραία δεν μπορεί να
μείνει, χρειάζεται πολιτική απόφαση. Όσες υπογραφές και να μαζέψουν οι κάτοικοι δεν
γίνεται τίποτα.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, ως εκπρόσωπος
της Λαϊκής Συσπείρωσης ευχαρίστησε τους κατοίκους για την κινητοποίησή τους και είπε
πως τέτοιες κεραίες θα πρέπει να τοποθετούνται, τουλάχιστον τρία χιλιόμετρα από το
τελευταίο σπίτι και δεν δέχεται την δωρεάν παραχώρηση σε κοινόχρηστο χώρο για να
τοποθετηθούν τέτοιες κεραίες, θα πρέπει όλοι να πληρώνουν.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε πως δεν διαπραγματευόμαστε την υγεία των
κατοίκων και το περιβάλλον, απόψε δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και θα το πω
για ακόμα μια φορά ότι δεν θέλουμε καμία κεραία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου
Τανάγρας. Στον εκπρόσωπο της εταιρείας που κάλεσα εδώ τον ρώτησα γιατί πήγατε βράδυ
να κάνετε την εγκατάσταση, δεν ήταν αντίθετος με την αλλαγή του χώρου τοποθέτησης της
κεραίας, αλλά είπε πως χρειάζεται μια διαδικασία από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Ο κ. Δήμαρχος
διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του Δήμου για να μην τοποθετηθεί η κεραία
σ' αυτό το σημείο.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πέτρου Χρήστος συνεχάρει τον Δήμαρχο για
όλες τις ενέργειες που έχει κάνει και τον διαβεβαίωσε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, και
είμαστε αντίθετοι στην τοποθέτηση της κεραίας.
Λαβών τον λόγο η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατή-Πινήτα Ευγενία, είπε πως είχε την
τύχη να παρευρεθεί στην συζήτηση και ρώτησε εάν μπορούν οι δικηγόροι του Δήμου να
δώσουν λύση στο θέμα.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος, είπε πως από την
αίθουσα αυτή πρέπει να φύγουμε με συγκεκριμένη πρόταση και όπως είπα χρειάζεται
πολιτική απόφαση.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, είπε πως οι
κάτοικοι έχουν πει τον λόγο τους, Θα πρέπει αύριο κιόλας να προβούμε σε δυναμικές
ενέργειες.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, τους Δημοτικούς
Συμβούλους και ζήτησε μια ομόφωνη απόφαση προκειμένου να μην εγκατασταθεί η κεραία
κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, στην οδό Αρτέμιδος στην Δ.Ε. Δηλεσίου, οι Νομικοί
Σύμβουλοι του Δήμου να καταθέσουν ένδικα μέσα και σε περίπτωση που δεν σταματήσει η
λειτουργία της κεραίας, όλοι οι κάτοικοι και οι φορείς του Δήμου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
2016 και ώρα 10:00 π.μ., να συγκεντρωθούν στο χώρο εγκατάστασης της κεραίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση αυτή και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α) Την απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE απο την οδό
Αρτέμιδος στην Δ.Ε. Δηλεσίου, άμεσα και την εγκατάστασή της σε κοινόχρηστο χώρο έναντι
μισθίου, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα
προκειμένου να μην λειτουργήσει η κεραία.
Β) Οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου να προσφύγουν σε ένδικα μέσα
Γ) Σε περίπτωση που δεν σταματήσει η λειτουργία της κεραίας, καλούνται όλοι οι κάτοικοι και
οι φορείς του Δήμου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε συγκέντρωση στο
χώρο εγκατάστασης της κεραίας.
Δ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην εταιρεία COSMOTE
Ε) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.
Σχηματάρι, 30-11-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
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