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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την δεκάτη (10η) Νοεµβρίου 2015 και ώρα 14.00
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 13/2015 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 απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου
Ζωγράφου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)
µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Πάνος Ιωακείµ

2. Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.

Αριθµός θέµατος:1ο

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του
Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε την κωδική
ονοµασία «ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ» και
κωδικό αριθµό «1001945» που ανήκει στην εταιρεία µε
την επωνυµία «VODAFONE»-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ»
και είναι κατασκευασµένος στη θέση ύψωµα
«Κ.Γιαννούσης» κοντά στο χωριό Μελισσουργός στο
∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές
συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=458.133.784,
Υ=4.490.642,662 και λ-23ο 30΄ 19΄΄ και φ=40ο 33΄56΄και
βρίσκεται εντός της προστατευόµενης περιοχής µε
κωδικό «GR1220009, ΖΕΠ, ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ
ΛΑΓΚΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ», ανήκει στην
υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης
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οµάδας µε Α/Α 6)»
Αριθµός απόφασης:131

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός,
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για το θέµα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του
Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ» και κωδικό αριθµό «1001945» που ανήκει στην εταιρεία µε την
επωνυµία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και είναι κατασκευασµένος στη
θέση ύψωµα «Κ.Γιαννούσης» κοντά στο χωριό Μελισσουργός στο ∆ήµο Πολυγύρου,
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Γεωγραφικές συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=458.133.784, Υ=4.490.642,662 και λ23ο 30΄ 19΄ και φ=40ο 33΄56΄και βρίσκεται εντός της προστατευόµενης περιοχής µε
κωδικό «GR 1220009, ΖΕΠ, ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ», ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης
οµάδας µε Α/Α 6)»
Η παρούσα µελέτη, έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και έκδοσης περιβαλλοντικών όρων για την τροποποίηση του
υφιστάµενου Σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONEΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε κωδική ονοµασία 1001945 (ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) ο οποίος στερείται περιβαλλοντικών όρων, ο οποίος εντάσσεται
στους νοµίµως λειτουργώντες σταθµούς υπαγόµενους στις διατάξεις του άρθρου 31
του Νόµου 4053 (ΦΕΚ 44/Α/07.03.2012) και για τον οποίο απαιτείται αναβάθµιση
του κεραιοσυστήµατός του, ώστε ο ίδιος πλέον υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου
30 του Νόµου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012).
Η επιλογή της τροποποίησης του συγκεκριµένου σταθµού στη συγκεκριµένη
θέση σκοπεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδροµητών της VODAFONEΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στο ∆ήµο Πολυγύρου, στη διατήρηση της τηλεπικοινωνιακής
κάλυψης της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, την οποία η εταιρεία εκ της
Σύµβασής της µε τις Ελληνικές αρχές είναι υποχρεωµένη να προσφέρει, και
παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής
συγκριτικά µε πιθανή εγκατάσταση νέου σταθµού σε άλλη υποψήφια παραπλήσια
θέση.
Οι λόγοι της αιτούµενης τροποποίησης είναι οι εξής:
* Οι ανάγκες για µεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου ( αύξηση αριθµού
συνδροµητών) και για προσθήκη νέων υπηρεσιών τρίτης και τέταρτης γενιάς (3G,
4G). Οι εν λόγω ανάγκες επιβάλλουν αλλαγή στο κεραιοσύστηµα του Σταθµού
(αντικατάσταση κεραιών µε νεότερες που θα λειτουργούν και σε άλλες ζώνες
συχνοτήτων)
* Η φιλοξενία του κεραιοσυστήµατος της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις του Σταθµού της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
Α.Ε.Ε.Τ.
Η συγκεκριµένη εγκατάσταση είναι αποµακρυσµένη από κατοικούµενη
περιοχή και η εµβέλειά της ορίζεται σε ελάχιστη ακτίνα 1km περιµετρικά της
εγκατάστασης του εξεταζόµενου σταθµού.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Βορδού
Χρήστου, έλαβε υπόψη το µε αρ.πρωτ: 424846(915)/30.9.2015 έγγραφο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Γ.∆. Εσωτερικής Λειτουργίας- ∆/νση
∆ιοίκησης-Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την θετική της γνώµη για
την µελέτη: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε την
κωδική ονοµασία «ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ» και κωδικό αριθµό «1001945»
που ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και
είναι κατασκευασµένος στη θέση ύψωµα «Κ.Γιαννούσης» κοντά στο χωριό
Μελισσουργός στο ∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87):
Χ=458.133.784, Υ=4.490.642,662 και λ-23ο 30΄ 19΄ και φ=40ο 33΄56΄και βρίσκεται
εντός της προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό «GR 1220009, ΖΕΠ, ΛΙΜΝΕΣ
ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ», ανήκει στην υποκατηγορία 2
της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης οµάδας µε Α/Α 6)»

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 10η Νοεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
κ.α.α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

