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             ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

             ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 42 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 
ΘΕΜΑ: 

“ Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. 

του έργου «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση Πολύγυρος, του 

Δήμου Πολυγύρου» ” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, την δεκάτη πέμπτη  (15η) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 13:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα 

από την 18350/12-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω τρία (3) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Ρόκου Άννα 

3. Ασημινάρης Χρήστος 

1.  Βορδός Χρυσοβαλάντης  

2.  Σαμαράς Νικόλαος 

 

 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

ΑΔΑ: 9ΦΨΠΩΞΜ-Π9Υ



Στη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διάταξης κλήθηκε και παραβρέθηκε 

ο κ. Σαράντης Χρήστος, υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου με ειδικότητα  “Τεχνιτών 

Ραδιοηλεκτρονικών”.  

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :  

Με το αριθ. πρωτ. 402258(854)/16-09-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και έχοντας υπόψη το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων ... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο Περιβάλλοντος” καθώς 

και την ΚΥΑ οικ 1649/45/2014 (ΦΕΚ45Β΄) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 

τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ... καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, καλούμαστε να διατυπώσουμε γραπτές απόψεις επί του 

περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Κέντρο 

Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση Πολύγυρος, του Δήμου Πολυγύρου». Φορέας 

υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.  

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σαράντη Χρήστο, για να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για 

το θέμα.  Ο κ. Σαράντης Χρήστος ανέφερε πως , με το εν λόγω έργο, η  εκπομπή του τηλεοπτικού 

σήματος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας (ALPHA, ALTER, ΑΝΤ1, 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR, και Ε) καθώς και των περιφερειακών τηλεοπτικών 

σταθμών που δύναται να συνεργασθούν με την εταιρεία DIGEA γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά 

και μόνο από τη θέση εκπομπής της DIGEA. Αυτό πρακτικά σημαίνει μη ανάγκη ύπαρξης των 

πλεοναζουσών υποδομών των παραπάνω  σταθμών και κατά συνέπεια μεγάλη μείωση των 

επιπέδων εκπομπών των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου 

Πολυγύρου αφού ευχαρίστησε τον κ. Σαράντη Χρήστο για την παρουσία του και την ενημέρωση  

ανέφερε ότι σύμφωνα με την Μ.Π.Ε «το προτεινόμενο έργο με το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών 

πράξης που περιλαμβάνει, αναμένεται να μην επιβαρύνει περιβαλλοντικά την υφιστάμενη 

κατάσταση του περιβάλλοντος και να βελτιώσει πολλά από τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και ειδικότερα να συμβάλλει θετικά στην ποιότητα ζωής αλλά 

και στην οικονομική κατάσταση των κατοίκων της».  

ΑΔΑ: 9ΦΨΠΩΞΜ-Π9Υ



Επίσης, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., «στο υπό μελέτη έργο δεν παρουσιάζονται σημαντικές 

μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Τα σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά 

μέτρα που προτείνονται, όπου απαιτείται, κρίνονται ικανοποιητικά. 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Να γνωμοδοτήσει θετικά για το έργο «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη 

θέση Πολύγυρος, του Δήμου Πολυγύρου». 

 

Το μέλος του Συμβουλίου  Ασημινάρης Χρήστος μειοψήφησε και  έκανε την ακόλουθη 

δήλωση «Ο Δήμαρχος να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών του Πολυγύρου». 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 15 Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 

ΑΔΑ: 9ΦΨΠΩΞΜ-Π9Υ
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