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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 5/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  ενδεκάτη (11) Ιουλίου 2017, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 5/2017  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα 
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος         2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Πάνος Ιωακείµ 

4. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 1ο  «Τοποθέτηση κεραιών στον πυλώνα του ραδιοφώνου» 
Αριθµός απόφασης:25  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Ο κ.Κατσώνης Γεώργιος, ελεύθερος επαγγελµατίας, ο οποίος 
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον Πολύγυρο, συνεργάτης του ∆ήµου εδώ και 
τριάντα χρόνια (τεχνική υποστήριξη του δικτύου υπολογιστών), ζητά την τοποθέτηση 
κεραιών στον πυλώνα του ραδιοφώνου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
του δικτύου που υποστηρίζει,  που έχουν ξενοδοχεία στις Καλύβες – Ψακούδια 
(τηλεφωνικές παροχές). 

Παράλληλα καταγγέλλει την ύπαρξη κεραιών (παρανόµων) στον 
συγκεκριµένο πυλώνα από διάφορους επαγγελµατίες. 

Επίσης, όπως µας ενηµερώνει στην επιστολή του, είναι διατεθειµένος να 
πληρώσει αντίτιµο και µάλιστα προτείνει τη διασύνδεση του ∆ηµαρχείου µε τα 
Σφαγεία και τη δηµιουργία HOTSPOT στις Καλύβες, στη Γερακινή και στα 
Ψακούδια, σε χώρους που θα υποδειχθούν, µε δικά τους έξοδα και 24ωρη 
συντήρηση. 

Στην επιστολή του επισυνάπτεται έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει ότι η 
χρησιµοποίηση των κεραιών είναι εντελώς νόµιµη, διότι υπάρχουν τα απαραίτητα 
σήµατα συµµόρφωσης. 

ΑΔΑ: ΩΗΡΗΩΞΜ-ΓΜΠ



Ο ίδιος µάλιστα διαθέτει άδεια για άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

Προτείνω να δούµε θετικά την περίπτωση του ανωτέρω επαγγελµατία, ο 
οποίος τηρεί την οδό της νόµιµης διαδικασίας καθώς  και να ενηµερωθούν οι 
αρµόδιες υπηρεσίες για το ξήλωµα των παράνοµων κεραιών από το συγκεκριµένο 
πυλώνα.. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη την αίτηση του κ. Κατσώνη Γεωργίου,  εξέτασε την επιστολή και τα 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόµενο  και µετά από διαλογική 
συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
  
 Εισηγείται θετικά στην αίτηση του κ. Κατσώνη Γεωργίου για την τοποθέτηση 
κεραίας στον πυλώνα του ∆ηµοτικού Ραδιοφώνου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του δικτύου τηλεφωνικών παροχών το οποίο εξυπηρετεί. 

Ζητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ραδιοφώνου, να προβεί στην αφαίρεση 
όλων των παράνοµων κεραιών, οι οποίες βρίσκονται σήµερα στον πυλώνα του 
Ραδιοφώνου.- 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 11η  Ιουλίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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