
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 34/2017 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 6/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  τριακοστή (30) Αυγούστου 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 6/2017  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 τέσσερα  
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος         2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Πάνος Ιωακείµ 

4. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 1ο «∆ιαβίβαση 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.Τ.Ε.» και 
είναι κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου 
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγµένες 
ΕΓΣΑ 87: Χ=454.456,420, Υ=4.469.754,150 και λ=23ο 
27’ 49’’ και φ=40ο 22’ 38’’ και βρίσκεται εντός της 
προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό GR1270012, 
ΕΖ∆, «ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην 
υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης 
οµάδας µε Α/Α 6» 

Αριθµός απόφασης:34  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

«Καλούµαστε να συζητήσουµε και να εκφράσουµε την άποψή µας, σε ότι 
αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  «∆ιαβίβαση Μελέτης 
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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.Τ.Ε.» και είναι κατασκευασµένος 
στο ∆ήµο Πολυγύρου Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=454.456,420, 
Υ=4.469.754,150 και λ=23ο 27’ 49’’ και φ=40ο 22’ 38’’ και βρίσκεται εντός της 
προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό GR1270012, ΕΖ∆, «ΟΡΟΣ 
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 
12ης οµάδας µε Α/Α 6»  

Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. «η αίτηση αφορά στην ανανέωση των 
περιβαλλοντικών όρων και δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία αλλαγή στο Σταθµό Βάσης 
Κινητής Τηλεφωνίας. 

…..Το έργο είναι υφιστάµενο και έχει 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  
…..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. 

Η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης εγκατάστασης του σταθµού «1000152 
ΣΤΑΥΡΟΣ» εξυπηρετεί: 

- την τηλεοπτική κάλυψη της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής στα 
πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στις ελληνικές αρχές 

- την εξυπηρέτηση των συνδροµητών στα πλαίσια των αναγκών τους για 
επικοινωνία 

- την ελαχιστοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής στα 
πλαίσια του να εξασφαλίζεται ποιοτική και ασφαλή επικοινωνία χωρίς επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία του εν λόγω Σταθµού Βάσης 
συµβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση του ιδιαίτερα σοβαρού προβλήµατος της 
αδυναµίας κάλυψης των αποµακρυσµένων περιοχών. 

Η εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε τον εν λόγω σταθµό 
πυκνώνει το δίκτυό της , µεταφέροντας δεδοµένα σε γειτονικούς σταθµούς µέσω των 
κεραιών και καθιστά εφικτή την επικοινωνία των συνδροµητών της τόσο µεταξύ 
τους, όσο και µε τους συνδροµητές των άλλων δικτύων.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν 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 θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

ΑΔΑ: Ω9ΥΑΩΞΜ-Θ6Τ



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.Τ.Ε.» και είναι κατασκευασµένος 
στο ∆ήµο Πολυγύρου Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=454.456,420, 
Υ=4.469.754,150 και λ=23ο 27’ 49’’ και φ=40ο 22’ 38’’ και βρίσκεται εντός της 
προστατευόµενης περιοχής µε κωδικό GR1270012, ΕΖ∆, «ΟΡΟΣ 
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 
12ης οµάδας µε Α/Α 6» για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση του 
Προέδρου. 
 Στο ανωτέρω θέµα ΛΕΥΚΟ ψήφισε η κ. Χριστιανού Αγγελική.- 
  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 30η Αυγούστου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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