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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή  (20η) Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 12/2015  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 επτά (7) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                

2. Σαράντη Μαρία                                              

3.Ζούνη Στέλλα 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Φυλαχτός Χρήστος 

6. Πάνος Ιωακείµ 

7. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
 
Αριθµός θέµατος:2ο   «Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκποµπής στη θέση ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
∆ήµου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής» 
 

Αριθµός απόφασης:128   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 
Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για το θέµα: «Γνωµοδότηση επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής 
Ευρυεκποµπής στη θέση ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ∆ήµου Πολυγύρου, Π.Ε.Χαλκιδικής»  

Η συγκεκριµένη Μ.Π.Ε. αναφέρεται στην ψηφιακή εκποµπή του τηλεοπτικού 
σήµατος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβέλειας (ALRHA, 
ALTER, ANT1, MAKEDONIA T.V., MEGA, SKAI, STAR και Ε) καθώς και 
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περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών που δύνανται να συνεργαστούν µε την εταιρεία 
DIGEA, η οποία γίνεται ψηφιακά και µόνο από τη θέση εκποµπής της DIGEA. 

Μετά από επικοινωνία µε τον τεχνικό του ∆ήµου µας κ.Χρήστο Σαράντη, ο 
οποίος ασχολήθηκε µε την σύνδεση του ανωτέρω έργου, αυτό σηµαίνει µεγάλη 
µείωση των επιπέδων εκποµπών των ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών (πολύ 
µικρότερη των αναλογικών σηµάτων όλων των σταθµών) µε συνέπεια την µη 
επιβάρυνση περιβαλλοντικά της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και την 
ποιοτική αναβάθµιση των τηλεοπτικών επικοινωνιών. 

∆έσµευση της Εταιρείας είναι η κάλυψη όλου του ∆ήµου Πολυγύρου, µε το 
καινούργιο τηλεοπτικό-ψηφιακό σήµα. 

Το ανωτέρω θέµα, συζητήθηκε και από το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πολυγύρου, το οποίο µε την αριθ. 42/15.10.2015 απόφασή του, γνωµοδοτεί θετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω, την αριθ. 42/15.10.2015 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πολυγύρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
 Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την θετική της γνώµη για 
την µελέτη: «Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής στη θέση 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ∆ήµου Πολυγύρου, Π.Ε.Χαλκιδικής»   

Στην ανωτέρω απόφαση, ψήφισε ΛΕΥΚΟ η κ. Χριστιανού Αγγελική.- 
  
 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 20η  Οκτωβρίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΕΟ4ΩΞΜ-Ζ8Ω


		2015-10-23T12:04:33+0300
	Athens




