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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 4/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή πρώτη (22) Μαϊου 2015 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 4/2015  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήµαρχο κ.Χρήστο Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. 
Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 
µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                                1. Φυλαχτός Χρήστος 

2.Σαράντη Μαρία                                       2. Πάνος Ιωακείµ 

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:2ο   «∆ιαβίβαση Συµπληρωµατικών Στοιχείων επί της ΜΠΕ 

για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική 
ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθµό «0190032» 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΤΕ ΑΕ» και είναι 
κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής 
Π.Κ.Μ.(Γεωγραφικές συντεταγµένες 
(ΕΓΣΑ:87):Χ=457995,99, Υ=4472549,94, βρίσκεται εντός 
προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό «GR1270001 ΖΚΕ, 
ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ» (υποκατηγορία Α2-οµάδα 12η 
Ειδικά έργα και δραστηριότητες µε α/α6).» 
 

Αριθµός Απόφασης:92  
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, εισηγούµενος το 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε  στην «∆ιαβίβαση Συµπληρωµατικών 
Στοιχείων επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και 

ΑΔΑ: ΩΑ6ΟΩΞΜ-ΓΘ0



κωδικό αριθµό «0190032» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΤΕ ΑΕ» και είναι 
κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Κ.Μ.(Γεωγραφικές 
συντεταγµένες (ΕΓΣΑ:87):Χ=457995,99, Υ=4472549,94, βρίσκεται εντός 
προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό «GR1270001 ΖΚΕ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ» 
(υποκατηγορία Α2-οµάδα 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητες µε α/α6).» και είπε ότι 
είναι συµπληρωµατική της  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης της 
λειτουργίας σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία 
«ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθµό «0190032» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΟΤΕ Α.Ε.» και είναι κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής 
Π.Κ.Μ. (Γεωγραφικές συντεταγµένες (ΕΓΣΑ: 87): Χ=457995,99, Υ=4472549,94, 
βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό «GR1270001 ΖΚΕ, ΟΡΟΣ 
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ»  (υποκατηγορία Α2-οµάδα 12η Ειδικά έργα και 
δραστηριότητες µε α/α6).» που συζητήσαµε στο προηγούµενο θέµα και θα πρέπει 
να γνωµοδοτήσουµε θετικά, για τους ίδιους λόγους. 
 Η κ.Χριστιανού Αγγελική, εξέφρασε τις ίδιες επιφυλάξεις. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έβαλε υπόψη την περιβαλλοντική µελέτη για την  «∆ιαβίβαση Συµπληρωµατικών 
Στοιχείων επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και 
κωδικό αριθµό «0190032» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΤΕ ΑΕ» και είναι 
κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Κ.Μ.(Γεωγραφικές 
συντεταγµένες (ΕΓΣΑ:87):Χ=457995,99, Υ=4472549,94, βρίσκεται εντός 
προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό «GR1270001 ΖΚΕ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ» 
(υποκατηγορία Α2-οµάδα 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητες µε α/α6).» 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 

 
 Γνωµοδοτεί θετικά για την µελέτη «∆ιαβίβαση Συµπληρωµατικών Στοιχείων 
επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας σταθµού βάσης 
κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθµό 
«0190032» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΤΕ ΑΕ» και είναι κατασκευασµένος 
στο ∆ήµο Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Κ.Μ.(Γεωγραφικές συντεταγµένες 
(ΕΓΣΑ:87):Χ=457995,99, Υ=4472549,94, βρίσκεται εντός προστατευόµενης 
περιοχής µε κωδικό «GR1270001 ΖΚΕ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ» (υποκατηγορία 
Α2-οµάδα 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητες µε α/α6).» µε την προϋπόθεση ότι θα 
τηρηθούν οι όροι που εξασφαλίζουν την πανίδα της ανωτέρω περιοχής. 
 Στην ανωτέρω απόφαση µειοψήφισε η κ. Αγγελική Χριστιανού.- 
  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 22 Απριλίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      κ.α.α. 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

     ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      
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