ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 13ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 60/2015
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 17358/13-8-15 πρόσκληση του Προέδρου της
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
1.
2.
3.
4.
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9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερμός Ευάγγελος
Γαζής Πάνος
Πολίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωματικός)*
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Σκληρός Φίλιππος
5.
6.
7.
8.
9.

*Στη θέση του τακτικού μέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
μετέχει, για το διάστημα έως και 30/09/2015, με την αρ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, καλείται το 1ο αναπληρωματικό μέλος των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. Γράψας
Αθανάσιος, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Νικολί Λευκάδας, κ. Βουκελάτος
Γεράσιμος, ο οποίος ήταν απών.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης:
Γνωμοδότηση ΕΠΖ Δήμου Λευκάδας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Σταθμός Βάσης (Σ/Β) Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ» (1000291)» της
εταιρείας VODAFONE, Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας, ΠΕ Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«ΣΧΕΤ.:
• Το Α.Π. 39988/16387/22-7-2015 έγγραφο ΠΙΝ (η από 17.7.2015 Ανακοίνωση-Πρόσκληση
Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων)
• Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β) σε συνδυασμό με το άρθρο19 του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. είναι εγκατεστημένος. Ο υπό μελέτη σταθμός έχει λάβει Άδεια Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την με αρ. πρωτ. 15876/08-12-2005 Απόφαση του Τμήματος
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Περιβαλλοντικού & Χωρ/κού Σχεδιασμού της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. Στη
συνέχεια, κατατέθηκε Φάκελος για την Τροποποίηση του σταθμού στο Τμήμα Περ/κου και
Χωρ/κου Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων με αρ. πρωτ. 24808/30-12-2010. Η παρούσα
αφορά σε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (τροποποίηση κεραιοδιατάξεων) και κατ’
επέκταση αναβάθμιση της προαναφερόμενης κατατεθειμένης μελέτης, στα πλαίσια του Νόμου
4070/2012.
Για τον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. έχουν εκδοθεί οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις:
- Αίτηση στην ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 46157/30-11-2011.
- Γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί της Μελέτης Ραδιοεκπομπών με αρ. πρωτ. Μ.ι./411/4557/21-12-2010.
- Έγκριση Επέμβασης της Δ/νσης Δασών Ν. Λευκάδας με αρ. πρωτ. 2390/02-09-2003.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιτττώσεων (Μ.ΓΙ.Ε.) αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
εγκατεστημένου και νομίμως λειτουργούντος Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας
VODAFONE στη θέση "ΝΟΤΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ", με κωδική ονομασία θέσης: 1000291 της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Απολλωνιών, του Δήμου Λευκάδας, της Π.Ε. Λευκάδας και αφορά την
αναβάθμιση και επέκτασητων κεραιοδιατάξεων του Σταθμού.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του Σ/Β συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Συν/μένες Θέσης

VODAFONE
ΝΟΤΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
1000291
Θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ – ΜΑΝΤΗ»,
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ/ΤΑ ΝΙΚΟΛΗ
38ο 40΄56΄΄
20ο 36΄56΄΄
VODAFONE
ΚΙΝΗΤΗΣ 2 μη παραβολικές

ΚΑΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΕΡΑΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ έως δέκα (10)
ΖΕΥΞΗΣ
ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ ΤΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ(m)
10,35m
(συμπεριλαμβανομένου
αλεξικέραυνου ύψους 1,00m)
ΥΨΟΜΕΤΡΟ
+490,0
ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
500 τ.μ.
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
15 τ.μ.

του

Ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ αποτελείται από τα κάτωθι έργα:
Α) Ένα (1) μεταλλικό ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων 10,35m (συμπεριλαμβανομένου του
αλεξικέραυνου ύψους 1,00m) και βρίσκεται πάνω σε προκατασκευασμένο οικίσκο ύψους 2,95m, το
συνολικό ύψος της κατασκευής ανέρχεται σε 13,30m.
Β) Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container της εταιρείας Vodafone, στέγασης των
μηχανημάτων του σταθμού, επάνω στον οποίο στερεώνεται και ο ιστός.
Γ) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Δύο (2) κεραίες, που εκπέμπουν στα 900MHz, 1.800MHz και
2.100MHz (τεχνολογίες 3G)
Κεραίες μικροκυματικής ζεύξης: Έως δέκα (10) μικροκυματικές κεραίες
Δ) Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Ε)- Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκατάστασης του Σ.Β.Κ.Τ.
Η προτεινόμενη τροποποίηση- αναβάθμιση αφορά στα κάτωθι έργα:
Α) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Δύο (2) κεραίες, που εκπέμπουν στα 900MHz, 1.800MHz και
2.100MHz (τεχνολογίες 3G & 4G)
Β)- Κεραίες μικροκυματικής ζεύξης: Έως δέκα (10) μικροκυματικές κεραίες
Η πρόσβαση στο έργο γίνεται από χωματόδρομο καλής βατότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
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Επειδή η θέση του έργου βρίσκεται εντός- προστατευόμενης περιοχής που περιλαμβάνεται στον
Εθνικό Κατάλογο ενταγμένων περιοχών στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 με κωδικό
GR2240002 «Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)» , έχει συνταχθεί βάσει του άρθρου 10 του
Ν.4014/2011 , Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), που εμπεριέχεται ως παράρτημα
στη ΜΠΕ.
Η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), εστιάζει στα είδη χαρακτηρισμού της
περιοχής. Από την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), αλλά και εκ του γεγονότος
ότι το έργο αποτελεί υφιστάμενο σταθμό, συμπεραίνεται ότι από τη λειτουργία του δεν
αναμένονται επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής.
Στο κεφάλαιο 7 της ΜΠΕ γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων , ενώ
στο κεφάλαιο 8 της ΜΠΕ αναφέρονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων καθώς και σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης.:
Επίσης η ΜΠΕ συνοδεύεται από ;
•
•

Μελέτη Ραδιοεκπομπών (αρχική και συμπληρωματική).
Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Η/Μ υποβάθρου, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις
εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 1000m από την θέση του
Σταθμού Βάσης της COSMOTE (περιοχή μελέτης)

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι τα εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Λευκάδας δεν εκφράζει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της
ΜΠΕ του έργου και γνωμοδοτεί θετικά, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην
ΜΠΕ. Επί πλέον προτείνεται:
α) Να γνωμοδοτήσει θετικά επί της συμπληρωματικής μελέτης ραδιοεκπομπών η Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
β) Για λόγους ασφάλειας να αποκλεισθεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης
των κεραιοδιατάξεων της κεραίας και να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Δεν εκφράζει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του έργου: «Σταθμός Βάσης (Σ/Β) Κινητής
Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ» (1000291)» της εταιρείας VODAFONE, Δήμου
Λευκάδας, Ν. Λευκάδας, ΠΕ Λευκάδας, και γνωμοδοτεί θετικά, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που
αναφέρονται στην ΜΠΕ. Επί πλέον προτείνεται:
α) Να γνωμοδοτήσει θετικά επί της συμπληρωματικής μελέτης ραδιοεκπομπών η Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
β) Για λόγους ασφάλειας να αποκλεισθεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης
των κεραιοδιατάξεων της κεραίας και να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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