
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 36/2017 
      
 
     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: 3ο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 

την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της τροποποίησης 
της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης Κινητής 
Τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 
και κωδικό αριθµό «1002671» που ανήκει στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «VODAFONE – 
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και είναι κατασκευασµένος στο 
∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές 
Συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=457.970,04, 
Υ=4.472.568,99 και λ=23ο 30’ 18’’ και φ=40ο 24’ 10’’ 
και βρίσκεται εντός των προστατευόµενων περιοχών 
µε κωδικούς «GR 1270001, ΖΕΠ, ΟΡΟΣ 
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ»  ανήκει στην υποκατηγορία 2 της 
Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης οµάδας µε Α/Α6)» 
 

Αριθµός απόφασης:36  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, εισηγούµενος το 
2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:  
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«Καλούµαστε να συζητήσουµε και να εκφράσουµε την άποψή µας, σε ότι 

αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της τροποποίησης 
της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε την κωδική 
ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθµό «1002671» που ανήκει στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και είναι 
κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): 
Χ=457.970,04, Υ=4.472.568,99 και λ=23ο 30’ 18’’ και φ=40ο 24’ 10’’ και 
βρίσκεται εντός των προστατευόµενων περιοχών µε κωδικούς «GR 1270001, 
ΖΕΠ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ»  ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) 
κατηγορίας της 12ης οµάδας µε Α/Α6)» 

Ο υπό µελέτη Σ.Β.Κ.Τ. αποτελεί υφιστάµενο σταθµό και συνεπώς οι 
επιπτώσεις που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη αφορούν στη φάση λειτουργίας 
του. 

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αυτές 
είναι αµελητέες, καθώς ο σταθµός δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία, πέραν των 
προγραµµατισµένων συντηρήσεων αυτού και κατά τις οποίες δεν δύναται να 
επηρεάσουν την πανίδα της περιοχής λόγω της µικρής διάρκειας που λαµβάνει χώρα 
η εκάστοτε συντήρηση. 

Η λειτουργία του Σ.Β.Κ.Τ. δεν δύναται να προκαλέσει αλλαγή στο δοµηµένο 
περιβάλλον προς την αρνητική κατεύθυνση, αντιθέτως η φύση του έργου συµβάλλει 
στην βελτίωση των παρεχόµενων επικοινωνιών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. 
Συνεργαστικά το έργο συµβάλλει και στην προώθηση του τουρισµού στην περιοχή, 
καθώς µε τη λειτουργία του σταθµού οι συνδιαλέξεις πέραν των κατοίκων όσο και 
των τουριστών της περιοχής θα είναι πολύ καλύτερες. 

Η φύση του έργου δεν σχετίζεται µε το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
της περιοχής, ενώ αντίθετα εντοπίζονται θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό-
οικονοµικό περιβάλλον της περιοχής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των 
τηλεπικοινωνιών. 

Κατά τη λειτουργία του Σ.Β.Κ.Τ.δεν προκαλούνται αέριες εκποµπές ρύπων 
και η ποιότητα της ατµόσφαιρας παραµένει αµετάβλητη. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή 
ανώµαλων καταστάσεων το έργο δεν ενέχει κανένα κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής 
επικίνδυνων υλικών. Όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δεν πρόκειται 
να προκληθεί αύξηση των επιπέδων αυτής, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν ενέχουν 
κανέναν απολύτως κίνδυνο για την δηµόσια υγεία. 

Κατά την λειτουργία του υπό µελέτη σταθµού δεν παράγονται υγρά 
απόβλητα, καθώς ο σταθµός δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία. Ακόµη το έργο δεν 
κάνει χρήση υδάτων. Από τη λειτουργία του έργου δεν επηρεάζεται άµεσα ή έµµεσα 
το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. 
Κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου δεν παράγονται υγρά ή αέρια απόβλητα. 
Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του σταθµού αυτά είναι 
ενδεχοµένως ο απορριπτόµενος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα, 
κεραίες και συσσωρευτές που ολοκλήρωσαν το κύκλο ζωής τους) ο οποίος και 
επιβάλλεται να ακολουθήσει εναλλακτική διαχείριση (σύµφωνα µε το Ν.2939/2001). 
 Η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης εγκατάστασης του σταθµού «1002671 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» εξυπηρετεί: 
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 - την τηλεπικοινωνιακή 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 
 Η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης στηρίζεται στα παρακάτω κριτήρια: 
 - τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής µε την µικρότερη δυνατή 
χρησιµοποιούµενη ισχύ εκποµπής 
 - επίτευξη ραδιοξεύξης του υπό µελέτη σταθµού µε γειτονικούς σταθµούς 
ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά των κλήσεων και δεδοµένων από την µια κυψέλη 
στην άλλη. Στις ζεύξεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οπτική επαφή ανάµεσα στον 
υπό µελέτη σταθµό και στον πλησιέστερο γειτονικό (ποµπός-δέκτης). Να 
επισηµάνουµε ότι παράγοντες που επηρεάζουν την οπτική επαφή είναι η µεταβολή 
στις ατµοσφαιρικές συνθήκες και η παρεµβολή φυσικών εµποδίων στη διαδροµή. 
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. 
 Ο υπό µελέτη σταθµός είναι εκτατεστηµένος. Στο χρονικό διάστηµα που 
µεσολάβησε µέχρι σήµερα, έκαβαν χώρα αρκετές αλλαγές στην κείµενη νοµοθεσία, 
όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Με την παρούσα µελέτη 
ζητείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή του. 
Η περιοχή έδρασης του Σ.Β.Κ.Τ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία. Για την περιοχή µελέτης (∆.Ε.Πολυγύρου) υπάρχει 
εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. (ΑΑΠ 243/2013/21.6.2013). Το υπό µελέτη έργο, είναι συµβατό 
µε το Εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. 
 Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί ή στρατιωτικοί χώροι. Η 
περιοχή µελέτης εµπίπτει επί των προστατευόµενων περιοχών «GR1270012 Όρος 
Χολοµώντας» η οποία συµπεριλαµβάνεται στον «Εθνικό Κατάλογο» του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) χαρακτηρισµένη 
Ζ.Ε.Π. και «GR1270001 Όρος Χολοµώντας», περιοχή επιλέξιµη Τ.Κ.Ε. Επίσης ο 
σταθµός εµπίπτει στο καταφύγιο άγριας ζωής Πολυγύρου (κωδ,Κ880, ΦΕΚ 
570/Β/16.5.01 τροποποίηση)» 
 Η Επιτροπή Ποιότητα 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 φ η φ ί α 

 
Εισηγείται και παρέχει την θετική της άποψη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης Κινητής 
Τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθµό 
«1002671» που ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία «VODAFONE – 
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και είναι κατασκευασµένος στο ∆ήµο Πολυγύρου, 
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(Γεωγραφικές Συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=457.970,04, Υ=4.472.568,99 και 
λ=23ο 30’ 18’’ και φ=40ο 24’ 10’’ και βρίσκεται εντός των προστατευόµενων 
περιοχών µε κωδικούς «GR 1270001, ΖΕΠ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ»  ανήκει 

ΑΔΑ: Ψ088ΩΞΜ-ΣΤΒ



στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης οµάδας µε Α/Α6)», 
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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