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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 246 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/21625/24-3- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-
Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος, 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α 5.1 : Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
«Τροποποίηση – Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 562/19-02-2010 
Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 
αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου 
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “1000230 
– ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη 
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θέση “ΒΙΓΛΑ” Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου 
Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”».   
αρ.πρωτ. 2/17878/2017. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός, έθεσε  υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ. Πρωτ. 2/17878/2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου,   η οποία έχει ως εξής: 
 

Με το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 2/81701/29-09-2016 (ΤΤ 12299/26-09-
2016) έγγραφο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζήτησε τη γνώμη του 
Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου, προκειμένου εκείνη ακολούθως να γνωμοδοτήσει για 
τη Μ.Π.Ε. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., 
δεν έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 
1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της 
Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου –σύμφωνα με 
τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά 
και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην τροποποίηση 

του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη 
θέση “Βίγλα”, της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς, του Δήμου Ρόδου 
(Δ.Ε. Νότιας Ρόδου), της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (κωδικός σταθμού: 1000230ΚΑΤΤΑΒΙΑ). Για τον Σταθμό 
έχει εκδοθεί από το ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η υπ’ αρ. πρωτ.: 562/19.02.2010 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 

Η επιλογή της τροποποίησης του συγκεκριμένου σταθμού στη 
συγκεκριμένη θέση σκοπεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 
συνδρομητών της VODAFONE στη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου του 
Δήμου Ρόδου, στην τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής την οποία η εταιρία είναι υποχρεωμένη εκ της 
Σύμβασής της με τις Ελληνικές αρχές να προσφέρει και παράλληλα στην 
ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 
της περιοχής συγκριτικά με πιθανή εγκατάσταση νέου σταθμού σε άλλη 
υποψήφια παραπλήσια θέση. 

Ειδικότερα Οι κύριοι 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 της VODAFONE (αντικατάσταση των 
υφιστάμενων κεραιών με νεότερες). 

• Η φθορά του υφιστάμενου αλεξικέραυνου. 
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Η θέση εγκατάστασης του Σταθμού βρίσκεται σε υψόμετρο 202,78 m 
και σε απόσταση περίπου: 

� 2,0 Km νοτιοδυτικά της Κατταβιάς, 
� 10,0 Km δυτικά-νοτιοδυτικά της Λαχανιάς, 
� 10,0 Km νοτιοδυτικά του Μεσαναγρού και 
� 14,2 Km νότια-νοτιοδυτικά της Απολακκιάς. 
Η πρόσβαση στο Σταθμό γίνεται μέσω υφιστάμενου χωματόδρομου, 

ο οποίος εξυπηρετεί την περιοχή. 
Ο χώρος εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί ο Σταθμός έχει 

συνολική έκταση 511,17 m2. 
Ο εξεταζόμενος Σταθμός Βάσης έχει εγκατασταθεί εντός Δημόσιας 

Δασικής έκτασης. 
Ο Σταθμός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. βρίσκεται 

εντός περιοχής που προστατεύεται από το Δίκτυο NATURA 2000 και 
συγκεκριμένα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με 
κωδικό GR4210031: «Νότιο Άκρο Ρόδου, Πρασονήσι, Υγρότοπος 
Λιβάδι Κατταβιάς». 

Η θέση του Σταθμού δεν εμπίπτει εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής και  
Νησιωτικών Υγροτόπων ούτε στην περιοχή εντοπίζονται κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι.  

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7/15-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου, το τμήμα στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο Σταθμός βρίσκεται εκτός οικισμού Κατταβιάς σε 
περιοχή που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις, εκτός 
αρχαιολογικού χώρου και εντός της περιοχής του δικτύου Natura.  
 Στον Σταθμό προτείνονται με βάση τη Μελέτη οι εξής 
τροποποιήσεις: 

• Η αλλαγή στον αριθμό των κεραιών επί του υφιστάμενου ιστού ως 
εξής: 
� Αύξηση του συνολικού αριθμού των κεραιών σε 4 (3 κεραίες 

εκπομπής και 1 λήψης) σε σύγκριση με τις υφιστάμενες 2. 
• Η αλλαγή στους τύπους των κεραιών της VODAFONE, ώστε να 

μπορούν να λειτουργούν και σε άλλες ζώνες συχνοτήτων πλέον των 
GSM900, (δηλ. θα λειτουργούν και σε UMTS900, DCS1800, 
LTE1800 και UMTS2100), ώστε να εξυπηρετούνται οι νέες 
υπηρεσίες, με αφαίρεση των δύο υφιστάμενων κεραιών της 
VODAFONE και με προσθήκη τεσσάρων (4) συνολικά κεραιών (3 
εκπομπής και 1 λήψης) των εξής τύπων: δύο (2) κεραίες KATHREIN 
80010292 και δύο (2) κεραίες ALLGON 714616 (εκ των οποίων η 
μία θα είναι εκπομπής και η άλλη μόνο λήψης). 

• Η αλλαγή στον αριθμό των μικροκυματικών ζεύξεων επί του 
υφιστάμενου ιστού ως εξής: 
� Αύξηση του μέγιστου δυνατού συνολικού αριθμού των 

μικροκυματικών ζεύξεων σε 29 (αντί του υφιστάμενου μέγιστου 
δυνατού πλήθους των 25). 

• Η αλλαγή στους τύπους των μικροκυματικών ζεύξεων, για λόγους 
βελτιστοποίησης του σχεδιασμού του νέου κεραιοσυστήματος. 

• Η αντικατάσταση του υφιστάμενου αλεξικέραυνου με νέο (ύψους 
4,6 m) και της υφιστάμενης βάσης του, τύπου πυραμίδας, με νέα 
(ύψους 2,4 m) επί του υφιστάμενου ιστού ύψους 24,0 m.  

Τονίζεται ότι η προτεινόμενη αύξηση στο συνολικό ύψος 
κατασκευής του ιστού από 24,0 σε 31,0m δε θίγει την ισχύ της από 
19/11/2008 και με αρ. πρωτ. Δ3/Δ/43845/10168 σχετικής γνωμάτευσης 
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της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) που έχει εκδοθεί για το 
σταθμό. 

Στο πνεύμα των ανωτέρω έχουν εκπονηθεί νέες Μελέτες 
Ραδιοεκπομπών και Εκτίμησης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου, 
έχει συνταχθεί Χάρτης Χρήσεων Γης με τα τρέχοντα στοιχεία του 
περιβάλλοντος χώρου καθώς επίσης και τα κατάλληλα αρχιτεκτονικά 
Σχέδια. 

Οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας όταν θεμελιώνονται επί εδάφους 
περιοχής Natura 2000, σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 
21/Β/13.01.2012)“Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)”, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε αρχικά με την ΥΑ υπ’ αριθμ. 20741/2012 (ΦΕΚ 
1565/Β/08.05.2012), και όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την 
ΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.03.2013), 
κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία έργων και 2η υποκατηγορία 
(Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθμοί βάσης 
κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας). 

Ο εξεταζόμενος Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας, με το πέρας των 
αιτούμενων τροποποιήσεων συνολικά θα περιλαμβάνει: 

• Τον έναν (1) υφιστάμενο ιστό ύψους, το συνολικό ύψος του οποίου 
από το έδαφος θα φθάνει τα 31,0 m από το έδαφος 
(συμπεριλαμβανομένου του νέου αλεξικέραυνου, ύψους 4,6 m και της νέας 
βάσης αυτού, ύψους 2,4 m, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων τεμαχίων, 
ύψους 2,0 m και 1,0 m, αντίστοιχα), επί του οποίου θα αντικατασταθούν οι 
2 υφιστάμενες κεραίες της εταιρίας VODAFONE από 4 νέες (3 εκπομπής και 
1 λήψης), και επίσης θα εγκατασταθούν τα νέα μικροκυματικά κάτοπτρα 
(έως και 29 μέγιστο τελικό πλήθος αντί του υφιστάμενου ορίου των 25). 

• Τον έναν (1) υφιστάμενο οικίσκο στέγασης των μηχανημάτων και 
του λοιπού 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της εταιρίας VODAFONE, διαστάσεων: 
5,00m x 4,50m x 3,50m (ύψος). 

• Τον έναν (1) υφιστάμενο οικίσκο γεννήτριας, διαστάσεων: 5,00m x 
2,50m x 3,50m (ύψος), για τη στέγαση του εφεδρικού 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), το οποίο θα τίθεται σε λειτουργία 
μόνο σε περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας του Σταθμού από το 
δίκτυο της Δ.Ε.Η. με το οποίο είναι συνδεδεμένος. 

Περιμετρικά του χώρου των ανωτέρω εγκαταστάσεων έχει 
κατασκευαστεί κατάλληλη περίφραξη με πύλη εισόδου. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του, ο Σταθμός θα συνεχίσει να είναι 
αυτοματοποιημένος και δεν θα απαιτείται ανθρώπινη παρουσία, παρά μόνο 
για εργασίες συντήρησης. 

Δεδομένου ότι τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τη 
λειτουργία του Σταθμού αφορούν σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, εντός της μελέτης περιλαμβάνεται και εκτίμηση των 
επιπέδων ακτινοβολίας από τη λειτουργία του συγκεκριμένου Σταθμού. 
Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια 

Ο εξεταζόμενος Σταθμός δεν απαιτεί τη χρήση νερού ούτε για τη 
λειτουργία των μηχανημάτων αλλά ούτε και για την κάλυψη αναγκών 
προσωπικού, μιας και είναι μη επανδρωμένος. 

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του Σταθμού καλύπτονται και 
θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από το δίκτυο της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο 
Σταθμός. Η λειτουργία του Σταθμού δεν απαιτεί την κατανάλωση 
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σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, το επίπεδο 
κατανάλωσης είναι τέτοιο, που μπορεί να καλυφθεί πλήρως από το 
υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η. χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στους 
λοιπούς εξυπηρετούμενους χρήστες της ευρύτερης περιοχής του έργου. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στον εξεταζόμενο Σταθμό έχει εγκατασταθεί 
σύστημα κλιματισμού Free-Cooling, το οποίο αποτελεί προηγμένο σύστημα 
κλιματισμού. Το εν λόγω σύστημα εξοικονομεί περισσότερο από το 60% 
της ενέργειας που απαιτείται για ψύξη και θέρμανση, η οποία 
αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε 
ένα σταθμό κινητής τηλεφωνίας. 
Υγρά απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού δεν παράγεται 
κανένα είδος υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
παράγονται ούτε λύματα, λόγω του ότι ο Σταθμός είναι μη επανδρωμένος. 
Τυχόντα απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που ενδέχεται να προκύπτουν 
κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού, συλλέγονται και 
μεταφέρονται προς τελική διαχείριση, μέσω αδειοδοτημένων για το σκοπό 
αυτό επιχειρήσεων, στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ. 
Στερεά απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του Σταθμού δεν παράγεται κανένα είδος 
στερεών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν είτε κατά τις 
εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του Σταθμού είτε λόγω του ότι 
συγκεκριμένα τμήματα του εξοπλισμού συμπλήρωσαν το χρόνο ζωής τους, 
διαχειρίζονται κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου προωθούνται στον 
εξουσιοδοτημένο φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ. 

• Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προωθούνται 
στον εξουσιοδοτημένο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

Η συλλογή και μεταφορά των ανωτέρω αποβλήτων πραγματοποιείται 
και θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένες για το 
σκοπό αυτό επιχειρήσεις. 
Αέριες εκπομπές 

Κατά κανόνα η λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού Βάσης δε 
σχετίζεται με αέριες  

εκπομπές στην ατμόσφαιρα και κατ’ επέκταση η ποιότητά της παραμένει 
αμετάβλητη. Επίσης, ο σταθμός επί του παρόντος ηλεκτροδοτείται από το 
υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η. και όχι από μόνιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
(γεννήτρια), η λειτουργία του οποίου θα προκαλούσε την έκλυση αερίων 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα (τυπικές αέριες εκπομπές μηχανής εσωτερικής 
καύσης). Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος που φιλοξενείται εντός του οικίσκου γεννήτριας θα εξακολουθήσει 
να είναι εφεδρικού και όχι μόνιμου χαρακτήρα λειτουργίας, μη δυνάμενο 
να προκαλέσει την έκλυση σημαντικών ποσοτήτων αερίων εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα. 
Θόρυβος 

Η λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού δεν οδηγεί σε ουσιαστική 
αύξηση των επιπέδων θορύβου της περιοχής γύρω από το χώρο 
εγκατάστασής του. Πιο συγκεκριμένα, θόρυβος δημιουργείται μόνο από το 
σύστημα κλιματισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένος ο 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Σταθμού, τα επίπεδα του οποίου όμως 
πρέπει να επισημανθεί ότι είναι χαμηλά. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
κλιματιστικά που έχουν εγκατασταθεί στο Σταθμό είναι τελευταίας 
τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. Επιπλέον, εφαρμόζεται 
πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης του συστήματος 
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κλιματισμού του σταθμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άριστη και 
εντός προδιαγραφών λειτουργία του. Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός 
ότι στο σταθμό υπάρχει οικίσκος που στεγάζει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
(Η/Ζ), ωστόσο δεν αναμένεται αύξηση των επιπέδων θορύβου στην 
περιοχή από τη λειτουργία του τελευταίου, καθώς αυτή θα είναι ιδιαίτερα 
σπάνια και αποσπασματική (η εν λόγω γεννήτρια προορίζεται για 
λειτουργία μόνο σε περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης του 
εξεταζόμενου Σταθμού από το υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η., και ο σκοπός 
της εγκατάστασής της είναι αποκλειστικά η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών προς τους συνδρομητές της περιοχής). Ως εκ τούτου, η 
συνεισφορά στα επίπεδα θορύβου από μια τέτοιας φύσης λειτουργία του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 
Εκτίμηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεμάτων των ραδιοεκπομπών 
του εξεταζόμενου σταθμού δίδεται στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών που 
επισυνάπτεται στη Μ.Π.Ε. Συγκεκριμένα, για κάθε Σταθμό εκπονείται 
μελέτη για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της λειτουργίας της κεραίας 
με τα όρια επιτρεπόμενης έκθεσης για το ευρύ κοινό, όπως αυτά 
ορίζονται από το Νόμο υπ’ αριθ. 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012) 
“Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις”. Στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών υπολογίζονται οι τιμές 
της πυκνότητας ισχύος στις κοντινότερες ελεύθερα προσβάσιμες 
περιοχές από το ευρύ κοινό. Η εν λόγω μελέτη εκπονείται ακολουθώντας 
το Πρότυπο Μελέτης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με 
τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» (έκδοση 2006) καθώς και το 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ 
ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» με αρ. πρωτ. Π/411/224 από 23-
02-2001. Τα παραπάνω υποδείγματα καθορίζουν τη μεθοδολογία και 
τους μαθηματικούς τύπους βάσει των οποίων εκτελούνται οι υπολογισμοί 
των επιπέδων της Η/Μ ακτινοβολίας. Στις Μελέτες Ραδιοεκπομπών δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε κεραίες λήψης (π.χ. δορυφορικά 
πιάτα, κεραίες τηλεόρασης κ.τ.λ.). Λαμβάνονται, όμως, υπόψη όλες οι 
γειτνιάζουσες εντός 50m (σύμφωνα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1000230 
ΚΑΤΤΑΒΙΑ» VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 26 με απαίτηση της 
ισχύουσας Νομοθεσίας) κεραίες εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων 
(ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.τ.λ.). Σκοπός είναι να ελέγχεται η συνολική 
εκπεμπόμενη ακτινοβολία από όλες τις πηγές στην προαναφερόμενη 
ζώνη. 
Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας η Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που 
γνωματεύει επί θεμάτων υγείας. Για την τροποποίηση του συγκεκριμένου 
Σταθμού Βάσης, η εκπονηθείσα Μελέτη Ραδιοεκπομπών έχει υποβληθεί 
προς εξέταση από την αρμόδια αρχή που γνωματεύει επί θεμάτων 
υγείας, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
(Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το Νόμο 
4070/2012. 
Έκτακτες καταστάσεις 

Σε περίπτωση μη κανονικής λειτουργίας του Σταθμού, λόγω του 
είδους των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων καθώς και της φύσης της 
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λειτουργίας τους, δεν αναμένεται η πρόκληση κάποιου κινδύνου για το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά ούτε και για τη δημόσια 
υγεία. Ωστόσο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες επιπτώσεις 
σε περίπτωση ατυχήματος που πιθανόν να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έχει 
εγκατασταθεί στους χώρους του Σταθμού κατάλληλο σύστημα 
πυρόσβεσης. 
 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Οι ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το έργο είναι:  
1. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 
2. Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού (λαμβάνει υπόψη όλες 

τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 50 m 
από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης). 

3. Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος 
(λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων 
εντός ακτίνας 1.000 m από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του 
Σταθμού Βάσης). 

 
Σύμφωνα με τη Μελέτη, ο εξεταζόμενος Σταθμός της 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. δεν έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της εγγύς 
και ευρύτερης περιοχής, στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στη 
δημόσια υγεία, ούτε ως αυτός έχει αλλά ούτε και από τις αιτούμενες 
τροποποιήσεις του. 

Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) αποτελεί παράρτημα 
της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και σκοπός της είναι η 
αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ ή αλλιώς SPA) με κωδικό GR4210031 «Νότιο Άκρο Ρόδου, 
Πρασονήσι, Υγρότοπος Λιβάδι Κατταβιάς», στην περιοχή όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένος ο εξεταζόμενος σταθμός βάσης της εταιρίας VODAFONE. 
Για το σκοπό αυτό προτείνονται κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τη διατήρηση των αξιόλογων ειδών με βάση τις οικολογικές 
απαιτήσεις και τις απειλές τους, με τελικό στόχο την επίτευξη 
Ικανοποιητικού Καθεστώτος Προστασίας στην περιοχή. Η Ε.Ο.Α. εστιάζει 
στις συνέπειες για την περιοχή μελέτης βάσει των στόχων διατήρησής της. 
Η σημασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν 
στην προστατευόμενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η 
δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησής 
της. Σύμφωνα με την Ε.Ο.Α. δε δύνανται να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις ώστε να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χλωρίδα και την πανίδα ούτε της άμεσης αλλά ούτε και της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Η Μελέτη Ραδιοεκπομπών που έχει εκπονηθεί για την 
τροποποίηση του εξεταζόμενου Σταθμού έχει υποβληθεί προς εξέταση από 
την καθ’ ύλην αρμόδια, βάσει της νομοθεσίας, αρχή που γνωματεύει επί 
θεμάτων υγείας (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Ε.Ε.Α.Ε.) 
ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
(Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Νόμος 4070/2012. 
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Σύμφωνα με την εν λόγω Μελέτη, σε χώρους που είναι προσιτοί από τον 
γενικό πληθυσμό η ένταση ακτινοβολίας του σταθμού είναι χαμηλότερη 
από το 60% του επιπέδου αναφοράς S = f/200 (όπου f = συχνότητα 
εκπομπής), οπότε το 60% του S = 4,5 W/m² για την συχνότητα του 
G.S.M/ UMTS 900, το 60% του S = 9 W/m² για την  
συχνότητα του DCS/ LTE 1800 και το 60% του S = 10 W/m² για την 
συχνότητα του U.M.T.S. 2100 και των μικροκυματικών κατόπτρων, όπως 
φαίνεται από τον Δ.Ε.Π.Π.Σ. ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι πολύ 
μικρότερος της μονάδας, που θέτει η Σύσταση του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία(0Ηz - 300GHz)" L199 (1999/519/EC). 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου, τα επίπεδα 
ακτινοβολίας πεδίων ραδιοσυχνοτήτων από όλες τις πηγές, εντός ακτίνας 
1000m από τη θέση εγκατάστασης, είναι χαμηλότερα από τα όρια 
ασφαλείας. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της 
Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης 
(νοσοκομεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), δηλαδή το 60% των 
ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη Μ.Π.Ε. σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις αναλύονται τα 
παρακάτω πεδία. 

• Ατμόσφαιρα 
• Έδαφος 
• Επιφανειακά και υπόγεια νερά 
• Ακουστικό περιβάλλον 
• Μορφολογία/τοπίο 
• Αισθητική του τοπίου 
• Φύση/προστατευόμενες περιοχές 
• Ιστορικό/πολιτιστικό περιβάλλον 
• Χρήσεις γης 
• Κοινωνικό/οικονομικό περιβάλλον 
• Ανθρώπινη υγεία/Ακτινοβολίες 

Στον σχετικό πίνακα της Μελέτης όπου συνοψίζονται οι επιπτώσεις 
τροποποίησης και λειτουργίας του Σταθμού, οι επιπτώσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον και στην αισθητική του τοπίου χαρακτηρίζονται ως αρνητικές, 
μακροχρόνιες, ασθενούς έντασης, αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες. 
Στους υπόλοιπους τομείς οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες ή 
θετικές.  

Επίσης σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Μ.ι./411/4881/14-10-2009 
Γνωμάτευση  της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.), δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού 
πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των 
ορίων ασφαλούς έκθεσης όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τη Μελέτη, ο εξεταζόμενος 
Σταθμός της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. δεν έχει τη δυνατότητα 
να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις ούτε στο φυσικό περιβάλλον 
της συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής αλλά ούτε και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και στη δημόσια υγεία. 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
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Τα προτεινόμενα μέτρα της Μελέτης για την πρόληψη/αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εξεταζόμενου Σταθμού 
κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι τα εξής: 
i. Θα πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του χώρου των 
εγκαταστάσεων του Σταθμού για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. 
ii. Θα λαμβάνεται το σύνολο των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας των 
εγκαταστάσεων του Σταθμού. 
iii. Ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού δεν θα χρησιμοποιείται για 
απόθεση υλικών που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του 
εξοπλισμού. 
iv. Θα εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των 
συστημάτων 
κλιματισμού των χώρων στέγασης των μηχανημάτων και λοιπού 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Σταθμού, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους. 
v. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια που προκύπτουν κατά τη συντήρηση 
του εξοπλισμού του Σταθμού, θα προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο 
φορέα ΕΛΤΕΠΕ. 
vi. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου θα προωθούνται στον 
εξουσιοδοτημένο φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ. 
vii. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Σταθμού, ο οποίος θα 
ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του, θα εντάσσεται σε σύστημα διαχείρισης 
αποβλήτων που εφαρμόζει η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επιπλέον, για την ασφαλή λειτουργία του Σταθμού προτείνεται η λήψη 
των ακόλουθων μέτρων προφύλαξης του κοινού: 

• τοποθέτηση πληροφοριακής – προειδοποιητικής πινακίδας, με 
αναγραφή της ταυτότητας (επωνυμία παρόχου) των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

• απαγόρευση της αναρρίχησης στον ιστό του Σταθμού, όπου θα 
αντικατασταθεί το υφιστάμενο αλεξικέραυνο και η βάση του επί 
του ιστού και θα εγκατασταθεί το νέο κεραιοσύστημα, μέσω της 
τοποθέτησης κατάλληλης περίφραξης. 

Όπως προαναφέρθηκε ειδικά για την ανθρώπινη υγεία, η ένταση 
ακτινοβολίας που θα εκπέμπεται από τον εξεταζόμενο Σταθμό “1000230 
ΚΑΤΤΑΒΙΑ” μετά την τροποποίησή του, υπολογίζεται πολύ χαμηλότερη από 
τα αυστηρότερα διεθνώς επιτρεπόμενα όρια και, πιο συγκεκριμένα, 
χαμηλότερη από τα ανώτατα όρια που προτείνονται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά” (ΦΕΚ 1105/Β/06.09.2000) και στο 
Νόμο υπ’ αριθ. 4070 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012). 

Επίσης στη Μελέτη επισυνάπτεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης.  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και επισυνάπτονται στη Μ.Π.Ε., για 
το έργο υπάρχουν μεταξύ άλλων: 

1. Η με αρ. πρωτ. Μ.ι./411/4881/14-10-2009 έγκριση της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). 

2. Το με αρ. πρωτ. 2179/05-05-2009 έγγραφο της 4ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  
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3. Η με αρ. πρωτ. 8509/Φ610/04-10-2012 Απόφαση 
Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΑΠ 61514/13-06-1995 
Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε Άδεια 
Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς λόγω δομικών αλλαγών, 
διόρθωσης υψομέτρου και συντεταγμένων, της Ε.Ε.Τ.Τ. 

4. Η με αρ. πρωτ. οικ. 562/19-02-2010 Απόφαση Γ.Γ.Π.Ν.Α. για 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, η οποία έληξε 
την 31-12-2015. 

5. Το με αρ. πρωτ. 7/15-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου περί Χρήσεων Γης.  

 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. oικ. 51502/18-07-2016 

έγγραφο, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία. 

Η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 2/82650/03-10-2016 έγγραφο ζήτησε 
από την Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς τη διατύπωση γνώμης σχετικά με 
το θέμα. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς γνωμοδότησε με 
τη με αρ. 01/2017 απόφαση της συνεδρίασή της 14-02-2017 (η οποία μας 
διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 4/10910/14-02-2017 έγγραφο) και η 
οποία έχει ως εξής: 
 
«… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ομόφωνα, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση επί του έργου «Τροποποίηση 
– Ανανέωση της με αρ. πρωτ. Οικ. 562/19-02-2010 Απόφασης 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην 
έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “1000230 – 
ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη 
θέση “ΒΙΓΛΑ” Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς, της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού 
Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας 
“VODAFONE – PANAFON Α.Ε.Ε.Τ.”», με βάση τη σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), αρκεί να τηρηθούν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις. 
1. Να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία για τον έλεγχο, τις εγκρίσεις και 

όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κύριου έργου. 
2. Να διασφαλίζεται το επίπεδο ακτινοβολίας, το οποίο θα πρέπει να 

είναι χαμηλότερο από το όριο της Ε.Ε.  
3. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στη 

μελέτη. 
4. Να τηρούνται οι αρχές προστασίας και διατήρησης της χλωρίδας που 

φύεται στην περιοχή, αλλά και της άγριας πανίδας. 
5. Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι της καταναλισκόμενης ενέργειας και 

τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή οποιουδήποτε 
κινδύνου. 

6. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του συγκεκριμένου Σταθμού 
Βάσης, να γίνει η αποκατάσταση του χώρου στην αρχική του 
κατάσταση. 

…» 
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Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει εκδώσει το με αρ. πρωτ. 
7/15-01-2016  έγγραφο περί Χρήσεων Γης με το οποίο το τμήμα στο οποίο 
αναφέρεται η μελέτη βρίσκεται εκτός οικισμού Κατταβιάς, εκτός 
αρχαιολογικού χώρου και εντός  περιοχής του δικτύου Natura (SPA 
GR4210031).  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 

ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 

(π.χ. Δ/νσης Δασών Δωδ/σου κλπ.) και γενικά να τηρηθούν τόσο οι 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία 
ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους 
του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. πρωτ. οικ. 
562/19-02-2010 Απόφαση Γ.Γ.Π.Ν.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων.  

2. Να διασφαλιστεί εκ μέρους του κυρίου του έργου ότι το επίπεδο 
ακτινοβολίας είναι χαμηλότερο από το όριο αναφοράς της Ε.Ε. σε 
κάθε σημείο εντός και εκτός των ορίων της εγκατάστασης και να 
ελέγχεται το επίπεδο αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Θεωρώντας ως δεδομένη την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των 
εξειδικευμένων μελετών που εκπονήθηκαν για την εκπεμπόμενη 
ακτινοβολία και στα πλαίσια τήρησης των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων 
της Κ.Υ.Α. αριθμ. 53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού 
από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 
1105/Β/06-09-2000)» και γενικά όλων των θεσμοθετημένων ορίων, 
σχετικά με την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 
προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία. 

3. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στις 
μελέτες και με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί και απαγορευτεί 
αυστηρά η δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή που καθορίζεται 
στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών και αναρρίχησης του κοινού στον ιστό 
της κεραίας. 

4. Να υπάρξει δέσμευση του φορέα για τη διάθεση του 
τηλεπικοινωνιακού και συναφούς εξοπλισμού, των συσσωρευτών 
μολύβδου και τυχόν απόβλητων λιπαντικών ελαίων σε 
αδειοδοτημένους συλλογείς για ανακύκλωση. 

5. Να πραγματοποιούνται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα του έργου 
τακτικοί έλεγχοι της καταναλισκόμενης ενέργειας και τακτική 
συντήρηση των επιμέρους στοιχείων της εγκατάστασης. 

6. Για την ελαχιστοποίηση και την αποφυγή της όχλησης της πανίδας 
της περιοχής, προτείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
συντήρησης να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. 

7. Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του 
δικτύου NATURA, να τηρηθούν οι αρχές προστασίας και διατήρησης 
της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (βάσει του 
Ν.1650/1986), ελέγχοντας όλες τις επιπτώσεις του υπό μελέτη 
έργου στην πανίδα και τους βιότοπούς της αξιολογώντας 
καταστάσεις ή φαινόμενα που επηρεάζουν γενικά τη βλάστηση και 
την πανίδα και ειδικά τα είδη φυτών και ζώων που κυριαρχούν, 
καθώς και αυτά που ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία.  
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8. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων 
κατά τη λειτουργία του σταθμού καθώς και μέτρα αποτροπής 
προσβασιμότητας κοινού στην εγκατάσταση. Να δοθεί έμφαση στα 
μέτρα πυροπροστασίας για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στη 
δασική έκταση της περιοχής (τακτική αποψίλωση και καθαρισμός της 
εγκατάστασης), στα μέτρα αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας 
καθώς και στη φωτοσήμανση του σταθμού βάσης.  

9. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του Σταθμού Βάσης στον 
συγκεκριμένο χώρο, να γίνει άμεση αποξήλωση-καθαίρεσή του και 
νόμιμη απομάκρυνση του συνόλου των αποβλήτων. 

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 
η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση – 
Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 562/19-02-2010 Απόφασης 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην 
έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης 
Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “1000230 – ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση “ΒΙΓΛΑ” Τ.Κ. 
Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, 
Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας 
“VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”», σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Περδίκης , ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

κ. Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης και 

Μ.Δράκος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 
 

Μειοψηφούντων των μελών των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» , 
«ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με επικεφαλής αντίστοιχα τους κ.κ. 
Ε.Καρίκη και Χ.Χατζηευθυμίου οι οποίοι ψήφισαν «κατά» , των 
μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής 
τον κ.Γ.Υψηλάντη καθώς και της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου 
κας. Αικ.Μπιλλιά, οι οποίοι ψήφισαν «παρών» 

 
Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση – Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 
562/19-02-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
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Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική 
ονομασία “1000230 – ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, 
επί εδάφους, στη θέση “ΒΙΓΛΑ” Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, 
του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE – 
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις.   

 

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


