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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 19
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΣΤΑΥΡΟΣ» και κωδικό αριθμό «1000152» που
ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι
κατασκευασμένος στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):
X=454.456,420, Υ=4.469.754,150 και λ=23o 27’ 49’’ και φ=40o 22’ 38’’ και βρίσκεται
εντός της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό «GR1270012, ΕΖΔ, ΟΡΟΣ
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης
ομάδας με Α/Α 6)”
Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη εβδόμη (17η) Αυγούστου 2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου
Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου
του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 12267/11-08-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας

1. Ρόκου Άννα

2. Σαμαράς Νικόλαος

2. Βορδός Χρυσοβαλάντης

3. Ασημινάρης Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
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. 284169(605)/27-07-2016 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” και το με αρ.
πρωτ. διαβιβαστικό έγγραφο 2786/17/28-04-017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού
και Χωρικού Σχεδιασμού, καλούμαστε να διατυπώσουμε γραπτές απόψεις επί του
περιεχομένου του φακέλου που αφορά στην «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της
λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία
«ΣΤΑΥΡΟΣ» και κωδικό αριθμό «1000152» που ανήκει στην εταιρεία με την
επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο
Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): X=454.456,420, Υ=4.469.754,150 και λ=23o
27’ 49’’ και φ=40o 22’ 38’’ και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με
κωδικό «GR1270012, ΕΖΔ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της
Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 6)».
Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. « η αίτηση αφορά στην ανανέωση των περιβαλλοντικών
όρων και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.
... Το έργο είναι υφιστάμενο και έχει ήδη ενσωματωθεί στο τοπίο της περιοχής.
... Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αυτές είναι
αμελητέες, καθώς ο σταθμός δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία.
… Η αδειοδότηση του έργου δεν σχετίζεται με νέα κατάληψη γης.
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… Η λειτουργία του Σ.Β.Κ.Τ. δεν δύναται να προκαλέσει αλλαγή στο δομημένο
περιβάλλον προς την αρνητική κατεύθυνση.
… δεν προκαλούνται αέριες εκπομπές ρύπων και η ποιότητα της ατμόσφαιρας
παραμένει αμετάβλητη
… Κατά τη λειτουργία ενός Σ.Β.Κ.Τ. κύρια συνιστώσα προς διερεύνηση είναι η
αποτίμηση των επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κύρια συνιστώσα είναι η
παρουσία κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και
νοσοκομείων σε περίμετρο 300m από το Σ.Β.Κ.Τ . … Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων Γης
που επισυνάπτεται στην παρούσα Μ.Π.Ε. περιμετρικά του Σ.Β.Κ.Τ. εντοπίζονται άγονες
εκτάσεις και εκτάσεις με φυσική βλάστηση, ενώ ευαίσθητες χρήσεις δεν εντοπίζονται.
… Κατά τη λειτουργία του υπό μελέτη σταθμού δεν παράγονται υγρά απόβλητα».
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 «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΣΤΑΥΡΟΣ» και
κωδικό αριθμό «1000152» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONEΠΑΝΑΦΟΝ
Περιφερειακή

Α.Ε.Ε.Τ.»
Ενότητα

και

είναι

κατασκευασμένος

Χαλκιδικής,

Περιφέρεια
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Κεντρικής
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(Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): X=454.456,420, Υ=4.469.754,150 και λ=23o
27’ 49’’ και φ=40o 22’ 38’’ και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με
κωδικό «GR1270012, ΕΖΔ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της
Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 6)».
Το μέλος του Συμβουλίου Ασημινάρης Χρήστος δήλωσε «Ήμουν ανέκαθεν κατά
του πάρκου κεραιών και τις τοποθέτησής τους. Ως εκ τούτου ψηφίζω λευκό»
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 17 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

