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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 857/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 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. 
2/46631/27.7.2018 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.  ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α  5.1:  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
το έργο «Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp) / 
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1,0755 w (<100 Kw) με την κωδική ονομασία “300 6120 – ΒΙΓΛΑ 
ΡΟΔΟΥ”, σε οικόπεδο 220.134m2 – τμήμα της ΚΜ 5000 γαιών 
Κατταβιάς, στην ΤΚ Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο “DIGEA – 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”», με βάση τη σχετική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ. 
18/42218/2018 
  
 
Η Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 18/42218/2018 εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου,  η οποία έχει ως εξής: 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην 
Υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)18/37803/19-06-2018 
(272/70847/04-06-2018) έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για το έργο του θέματος με βάση τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), προκειμένου να ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. 
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). 

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 εκτίμηση και 

διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο 
«Σταθμός Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής της εταιρείας DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., με κωδική ονομασία θέσης «ΒΙΓΛΑ ΡΟΔΟΥ 
3006120».  

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στο τμήμα Κ.Μ. 5000 ΓΑΙΩΝ Κατταβιάς, 
πλησίον Κατταβιάς, Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, 
Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Η πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης του 
σταθμού θα εξασφαλίζεται από υφιστάμενο χωματόδρομο καλής 
βατότητας.  

Το έργο χωροθετείται σε απόσταση περίπου 2.200μ. από τον οικισμό 
Κατταβιά. Ο σταθμός βρίσκεται σε υψόμετρο +200.75m. Η χωροθέτηση 
του σταθμού πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των 
αναγκαίων προϋποθέσεων που θέτει η εταιρεία όσον αφορά τη διασύνδεση 
με άλλους σταθμούς, την τεχνική καταλληλότητα, την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων σε επίπεδο εδάφους, αλλά και περιβαλλοντικά κριτήρια.  
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Το έργο αφορά στην αδειοδότηση νέου έργου Επίγειας Ψηφιακής 
Ευρυεκπομπής της εταιρείας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., το οποίο 
θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο 220.134m2 και θα αποτελείται από τα κάτωθι 
έργα:  
Ιστός-μηχανήματα  

Ο ιστός που θα κατασκευαστεί θα είναι επιτονούμενος (με 
συρματόσχοινα) συνολικού ύψους 19.50m συμπεριλαμβανομένου του 
αλεξικέραυνου. Ο ιστός θα είναι θερμογαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή 
και θα συντίθεται από πρότυπες μεταλλικές κυκλικές διατομές διαμέτρου 
139.7 (χιλιοστά). Ο ιστός θα θεμελιώνεται στο έδαφος μέσω ενός θεμελίου 
οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 1.40Χ1.40Χ1.40(μ). Η ευστάθεια 
και η κατακορυφότητα του ιστού θα εξασφαλίζεται με την χρήση 
συρματοσχοίνων (επίτονα), τα οποία θα προσδένονται στον ιστό σε 
ορισμένες στάθμες καθ’ύψος και θα καταλήγουν σε θεμέλια οπλισμένου 
σκυροδέματος (αντίβαρα) εγκιβωτισμένα στο έδαφος. Στον ιστό θα 
εγκατασταθεί ένα κεραιοσύστημα σε ύψος 17.40m από τη βάση του ιστού, 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκπομπή των τηλεοπτικών σημάτων 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας καθώς και ένα εφεδρικό-ανενεργό σε 
ύψος 14.80m από τη βάση του ιστού.  

Ο οικίσκος που θα εγκατασταθεί θα είναι προκατασκευασμένος, 
μεταλλικός με πλαγιοκάλυψη από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης. 
Οι διαστάσεις του θα είναι 5.50Χ2.50Χ3.30 (Μήκος x Πλάτος x Ύψος, 
μέτρα). Ο οικίσκος θα αποτελείται από δύο αυτοτελείς χώρους:  
i) Ο πρώτος χώρος, εσωτερικών διαστάσεων 3.22 Χ 2.34 (μ.), θα 
χρησιμοποιηθεί για την στέγαση πέντε (5) βασικών πομπών (5 MUX – 
πολυπλέκτες) για την εκπομπή επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος 
των ιδιωτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Πιο 
συγκεκριμένα στον χώρο αυτό θα εγκατασταθούν:  
a. Ένα ικρίωμα - rack στο οποίο θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για την εκπομπή των τηλεοπτικών σημάτων 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, όπως πομποί, exciters, 
αποκωδικοποιητές και κωδικοποιητές για την μετατροπή σήματος, 
εξοπλισμός διανομής του σήματος στο κέντρο εκπομπής, φίλτρα και 
combiner για την οδήγηση πολλαπλών σημάτων στο κεραιοσύστημα  
b. Ένα ικρίωμα - rack i.t. για την εγκατάσταση διαδικτυακού εξοπλισμού  
c. Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής φορτίων  
d. Δύο επιτοίχια κλιματιστικά ισχύος 12000 btu  
e. Σύστημα αδιάλλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 10KVA  
ii) Ο δεύτερος χώρος, εσωτερικών διαστάσεων 2.06 Χ 2.34 (μ.), θα 
χρησιμοποιηθεί για την στέγαση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ - 
γεννήτρια). Πιο συγκεκριμένα στον χώρο αυτό θα εγκατασταθούν:  
a. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 7KVA.  
b. Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 200 λίτρων.  
c. Πίνακας μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ  
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις  

Θα υπάρχει ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου θα στεγάζονται οι 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού.  

Η ηλεκτροδότηση του κέντρου εκπομπής θα γίνει μέσω του δικτύου 
της ΔΕΗ. Οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια είναι ελάχιστες, 
οικιακής παροχής χαμηλής κατανάλωσης. Έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα 
στους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής.  
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Περίφραξη  
Ο χώρος των εγκαταστάσεων θα φέρει περιμετρικά περίφραξη για 

την προστασία τόσο των ανθρώπων που θα επισκεφτούν την περιοχή, όσο 
και των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Η προστασία των ανθρώπων έχει να 
κάνει αποκλειστικά με την άνοδο στον πυλώνα, κάποιου που δεν έχει τις 
απαραίτητες γνώσεις για να το πράξει, αφού πέραν αυτού δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.  
Κεραίες  

Στον σταθμό, εγκαθίστανται δυο κεραίες που εκπέμπουν στα 498 MHz, 
514 MHz, 602 MHz, 618 MHz και 634 MHz. (Η μια κεραία που είναι 
αναρτημένη σε ύψος 14,80m (κέντρο κεραίας από βάση ιστού) αποτελεί 
εφεδρική κεραία και τίθεται σε λειτουργία εφόσον η άλλη κεραία τεθεί 
εκτός λειτουργίας και μόνο τότε). 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της κατάταξης των έργων και 
δραστηριοτήτων, ήτοι την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-
2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει), το έργο κατατάσσεται στην 12η Ομάδα ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και στον κωδικό α/α 3 «Κέντρα εκπομπής – 
Αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου» στην Κατηγορία Α της Δεύτερης 
Υποκατηγορίας 2 (Α2).  

O σταθμός θεμελιώνεται και επί εδάφους Natura και ειδικότερα επί 
της προστατευόμενης περιοχής «GR4210031 Νότιο Άκρο Ρόδου, 
Πρασονήσι, Υγρότοπος Λιβάδι Κατταβιάς», περιοχή 
χαρακτηρισμένη Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) που δεν 
σχετίζεται με άλλο τόπο NATURA 2000.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10, του Νόμου 4014/2011 καθώς 
το υπό μελέτη έργο εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής Natura (και 
εκτός ορίων οικισμού) απαιτείται η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης. 

Η περιοχή έδρασης του σταθμού πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Στην άμεση περιοχή δεν 
υπάρχουν αρχαιολογικοί ή στρατιωτικοί χώροι.  

Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων Γης που επισυνάπτεται στη Μ.Π.Ε. και 
τη Μελέτη του Η/Μ υποβάθρου, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού 
δεν εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις. Στο Χάρτη Επιπτώσεων 
παρουσιάζεται ο Δείκτης Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων – 
ΔΕΠΠΣ - σε διάφορες θέσεις, ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα προβλεπόμενα 
όρια.  

 
 
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. 
2. Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης του Ηλεκτρομαγνητικού 

Υποβάθρου. 
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Ο σταθμός αποτελεί νέα εγκατάσταση και οι επιπτώσεις που εξετάζονται 
στη μελέτη αφορούν στη Φάση Κατασκευής του και στη Φάση Λειτουργίας 
του. Αναφέρονται στη Μελέτη κυρίως τα παρακάτω. 
Μορφολογικά – Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά -Έδαφος 

Οι επιπτώσεις ενός σταθμού που αφορούν στα μορφολογικά και 
τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι μικρής έκτασης λόγω της 
φύσης και του μεγέθους του και εντοπίζονται στη φάση κατασκευής αυτού. 
Το σύνολο των εργασιών για το σταθμό αφορά προκατασκευασμένα έργα 
και δεν αναμένονται εκσκαφές και επανεπιχώσεις για την κατασκευή του, 
ενώ για την εγκατάσταση του ιστού η περίσσεια εκσκαφών θα 
χρησιμοποιηθεί για επανεπίχωση τα οποία δύναται να επιστρωθούν στο 
οικόπεδο του σταθμού.  

 
 

Φυσικό Περιβάλλον 
Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

αυτές είναι, σύμφωνα με τη Μελέτη, αμελητέες τόσο κατά τη φάση 
κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά τη 
φάση κατασκευής του σταθμού οι επιπτώσεις εντοπίζονται στην 
τοποθέτηση του ιστού και του προκατασκευασμένου οικίσκου τα οποία 
καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο χώρο από το σύνολο των 220.134m2 του 
οικοπέδου που θα εγκατασταθεί ο σταθμός. Ενώ, κατά τη φάση λειτουργίας 
του ο σταθμός δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία, πέραν των 
προγραμματισμένων συντηρήσεων αυτού και οι οποίες δεν δύναται να 
επηρεάσουν τη πανίδα της περιοχής λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας 
που λαμβάνει χώρα η εκάστοτε συντήρηση. Σημειώνεται πώς για το έργο 
έχει εκπονηθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
Ατμόσφαιρα 

Κατά τη φάση κατασκευής του σταθμού δεν αναμένεται σημαντική 
αλλαγή στην ατμόσφαιρα της περιοχής καθώς θα απαιτηθεί μόνο 
τοποθέτηση του οικίσκου και του και σε κάθε περίπτωση η κατασκευή του 
θα είναι μικρής έντασης και όχλησης.  
Κατά τη λειτουργία του σταθμού δεν προκαλούνται αέριες εκπομπές ρύπων 
και η ποιότητα της ατμόσφαιρας παραμένει αμετάβλητη. Ακόμη 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 τη δημόσια υγεία.  
Ακουστικό Περιβάλλον – Δονήσεις – Ακτινοβολία 

Για τον σταθμό έχει εκπονηθεί Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης στα δυσμενέστερα σενάρια είναι ότι η 
ένταση ακτινοβολίας που παράγεται είναι χαμηλότερη από το όριο 
ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (ΔΕΠΠΣ<1) και συνεπώς δεν 
υπάρχει λόγος να απαγορευτεί η πρόσβαση του κοινού σε κανένα σημείο 
(πέραν από την αναρρίχηση στον ιστό). Η Μελέτη Ραδιοεκπομπών έχει 
κατατεθεί στην αρμόδια αρχή (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας - Ε.Ε.Α.Ε.). 

Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων Γης που επισυνάπτεται στη Μ.Π.Ε. 
περιμετρικά του σταθμού εντοπίζονται άγονες εκτάσεις και εκτάσεις με 
φυσική βλάστηση, ενώ δεν εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις.  
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Τέλος, στην περιοχή περιμετρικά του σταθμού εντοπίζονται οι εξής 
πηγές Η/Μ/ ακτινοβολίας:  
- Θέση Σ/Β COSMOTE σε απόσταση 70m από τον υπό μελέτη σταθμό.  
- Θέση Σ/Β WIND σε απόσταση 25μ. από τον υπό μελέτη σταθμό  
- Θέση Σ/Β VODAFONE σε απόσταση 40m από τον υπό μελέτη σταθμό.  
- Θέση ιστών σε απόσταση 14m και 28μ. από τον υπό μελέτη σταθμό.  
Επιφανειακά και υπόγεια Νερά 

Κατά τη λειτουργία και κατασκευή 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.  
Υγρά και στερεά απορρίμματα 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου παράγονται υγρά ή αέρια 
απορρίμματα από τη λειτουργία του εργοταξίου που θα απαιτηθεί. Λόγω 
όμως της φύσης του έργου, αυτά είναι αμελητέα και θα διαχειριστούν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με ευθύνη του εργοταξιάρχη.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν παράγονται υγρά ή αέρια 
απόβλητα. Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του 
σταθμού αυτά είναι ενδεχόμενος 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 Νόμο 2939/2001).  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Μελέτης Ραδιοεκπομπών, σε 
χώρους που είναι προσιτοί από τον γενικό πληθυσμό η ένταση 
ακτινοβολίας του σταθμού είναι χαμηλότερη από το 60% των τιμών, που 
καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη 
λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Ν. 4070 «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσιών Έργων και άλλες 
διατάξεις). 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικού 
Υποβάθρου, ο δείκτης έκθεσης πολλαπλών πηγών συχνοτήτων ΔΕΠΠΣ 
που εκφράζει πόσες φορές είναι χαμηλότερες οι τιμές του συνολικού Η/Μ 
πεδίου από τα όρια ασφαλούς έκθεσης (60% των ορίων της ICNIRP) 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων και συγκεκριμένα σε όλα τα 
σημεία των ευαίσθητων περιοχών στην περιοχή μελέτης οι τιμές του Η/Μ 
πεδίου κυμαίνονται από 3,93 έως 33,50 φορές χαμηλότερα, 
χρησιμοποιώντας αυστηρές παραδοχές οι οποίες οδηγούν σε υπερεκτίμηση 
των τιμών. 

Αναφορικά με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση το υπό 
αδειοδότηση έργο δεν έχει επιπτώσεις κατά την εγκατάσταση-λειτουργία 
του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η άμεση περιοχή επέμβασης δεν 
αποτελεί βιότοπο των προστατευόμενων ειδών της ορνιθοπανίδας της 
περιοχής. Ακόμη, το υπό μελέτη έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στους 
κινδύνους-απειλές της προστατευόμενης περιοχής που εμπίπτει το έργο 
«GR4210031 Νότιο Άκρο Ρόδου, Πρασονήσι, Υγρότοπος Λιβάδι 
Κατταβιάς». Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις 
στην ακεραιότητα της ΖΕΠ και της ΕΖΔ, από τη λειτουργία του έργου. 
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
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 Στη Μελέτη αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω: 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αισθητικά αποδεκτού 
συμβάλλουν τα κάτωθι:  
- η ελάχιστη δυνατή χάραξη δρόμων (στο σταθμό δεν προβλέπεται 
οδοποιία)  
- η υπογειοποίηση όλων των καλωδίων,  
- η κατασκευή σε μή κατοικημένη περιοχή  
- η χρησιμοποίηση χρωμάτων που δεν προκαλούν έντονη αντίθεση κατά τη 
φάση λειτουργίας,  
- η απομάκρυνση εξοπλισμού που δεν λειτουργεί και απορριμμάτων που 
δημιουργούνται στο χώρο.  
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Δεν αναμένονται καθόλου επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής και 
αναμένονται ελάχιστες και αναστρέψιμες επιπτώσεις στην πανίδα της 
περιοχής.  
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Το υπό εξέταση έργο δεν θα επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες 
χρήσεις γης.  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του σταθμού δεν ανήκει σε 
κάποια ζώνη προστασίας αρχαιολογικών, πολιτιστικών και ιστορικών 
χώρων.  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Όπως προαναφέρθηκε κατά τη λειτουργία-εγκατάσταση του 
σταθμού δεν προκαλούνται αέριες εκπομπές ρύπων και η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας παραμένει αμετάβλητη. Βάσει των ανωτέρω δεν προτείνονται 
μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων.  
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Ο θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προέρχεται από τα 
κλιματιστικά μηχανήματα. Αυτό μπορεί να λυθεί με τη θέσπιση 
προδιαγραφών ως προς τον εκπεμπόμενο θόρυβο των μηχανημάτων σε 
συνδυασμό με τη λήψη ηχομονωτικών μέτρων στο κατάστημα ή στο χώρο 
που βρίσκονται τα μηχανήματα.  

Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο θορύβου είναι μικρό, και δεν θα 
αποτελεί όχληση για το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. Τα 
κλιματιστικά μηχανήματα δεν λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσης. 
Επιπλέον τα κλιματιστικά βρίσκονται εντός των οικίσκων τύπου Container, 
ήτοι κλειστού τύπου.  
ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  

Τόσο κατά τη φάση λειτουργίας αλλά και με το πέρας της 
λειτουργίας τα εξαρτήματα ο εξοπλισμός και παντός είδους απόβλητα 
(άχρηστος ηλεκτρικός- ηλεκτρολογικός εξοπλισμός). Τα απορρίμματα, 
ανάλογα με το είδος τους, θα συλλέγονται από κατάλληλους φορείς για 
την περαιτέρω διάθεσή τους σε μονάδες ανακύκλωσης και αξιοποίησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις των:  
- ΠΔ 115/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 80/05-03-2004) «Αντικατάσταση της 
73437/148/1995 Κ.Υ.Α. Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (Β΄ 781) και της Κ.Υ.Α. 1981/2000 
Τροποποίηση της 73537/995 Κ.Υ.Α. Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
συσσωρευτών (Β΄ 963).  
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- ΠΔ 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α/ 05-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 
2002/95 και 2002/96».  
- Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/22-02-2003) «Μέτρα κα όροι για 
τη διαχείριση αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η προστασία του κοινού έχει να κάνει με την λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων από πλευράς των υπευθύνων του σταθμού, έτσι ώστε 
να είναι η πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης για τον οποιοδήποτε, που 
δεν θα είναι εξουσιοδοτημένος. Αυτή η απαγόρευση έχει να κάνει μόνο με 
την προστασία των εγκαταστάσεων από κακόβουλες ενέργειες και με την 
άνοδο στις κατασκευές, ατόμων που δεν έχουν τη γνώση να το κάνουν, 
αφού όπως προαναφέρθηκε κανένας άλλος κίνδυνος δεν υπάρχει για την 
ανθρώπινη υγεία. Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτημένη, σε 
εμφανές σημείο των εγκαταστάσεων, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, 
στην οποία να αναγράφονται η Επωνυμία του κατόχου και τα στοιχεία που 
αφορούν την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία του σταθμού.  

Απαγορεύεται η καύση οποιουδήποτε υλικού στον χώρο των 
εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/1985) πρέπει να 
υπάρχει στον χώρο του σταθμού φορητός πυροσβεστήρας με ακροφύσιο 
ΑΒCE κατασβεστικής ικανότητας 89Β και φέρει ένδειξη CE με πιστοποιητικό 
EN3CO2.  

Αναφορικά με τις τακτικές συντηρήσεις του σταθμού και την 
προστασία των συντηρητών που θα διέρχονται σε αυτόν συστήνονται τα 
κάτωθι:  
- Ο θόρυβος εκτιμάται και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετράται 
προκειμένου να εντοπιστούν ο χώρος και οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε 
αυτόν και μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα από το θόρυβο. Η εκτίμηση 
και η μέτρηση του θορύβου προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται σε 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα, υπό την ευθύνη του εργοδότη. Οι 
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και όργανα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις υφιστάμενες συνθήκες, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του μετρούμενου θορύβου, τη διάρκεια έκθεσης, τους παράγοντες του 
περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης. Γενικά, οι 
κίνδυνοι που δημιουργούνται από την ηχοέκθεση πρέπει να μειώνονται στο 
κατώτατο εύλογα εφικτό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο 
και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου του θορύβου, ιδίως στην πηγή.  
- Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ. 85/1991, όταν η ημερήσια ατομική 
ηχοέκθεση ενός εργαζόμενου υπερβαίνει τα 90dB(Α) πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα (π.χ. ωτοασπίδες), ενώ 
όταν η ανωτέρω ηχοέκθεση υπερβεί τα 85dB(Α), πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση των εργαζομένων ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα.  
- Επίσης σε θέσεις εργασίας απομονωμένες, θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια να εργάζονται μαζί τουλάχιστον δύο άτομα. Έτσι, σε 
περίπτωση ανάγκης η βοήθεια θα είναι άμεσα διαθέσιμη. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι μεγίστης σημασίας η εξασφάλιση μέσων άμεσης 
επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή άλλης), ώστε να είναι δυνατή η κλήση 
βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης.  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Το υπό εξέταση έργο δεν θα επιφέρει αλλαγές στις τεχνικές 
υποδομές της ευρύτερης περιοχής του έργου, καθώς το υφιστάμενο οδικό 
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δίκτυο εξασφαλίζει την πρόσβαση προς το σταθμό, παρακάμπτοντας την 
ανάγκη διάνοιξης νέου οδικού δικτύου.  
 
Επίσης στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση προτείνονται αντίστοιχα μέτρα, 
σχετικά με τη στάθμη θορύβου, την πυροπροστασία, τα στερεά και υγρά 
απόβλητα κλπ.  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και επισυνάπτονται στη Μ.Π.Ε., για το 

έργο υπάρχουν μεταξύ άλλων και τα εξής έγγραφα: 

 
1. Η με αρ. πρωτ. 3483/23-06-2017 αίτηση του φορέα του έργου 

στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου για έγκριση εγκατάστασης 
Δομικών Κατασκευών. 

2. Η με αρ. πρωτ. 37165/26-06-2017 αίτηση του φορέα το έργου 
στη Δ/νση Δασών Δωδ/σου για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού 
της έκτασης της εγκατάστασης. 

 
 
 
 
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 14887/09-03-2018 
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 με αρ. πρωτ. 18/38437/21-06-2018 έγγραφο 
ζήτησε από την Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς τη διατύπωση άποψης 
σχετικά με το θέμα.  

H Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς διαβίβασε στην Υπηρεσία μας με το με 
αρ. πρωτ. 4/39513/27-06-2018 τη με αρ. 02/2018 απόφαση του 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με την οποία: 
«… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ομόφωνα, ότι α) εγκρίνει το υπό συζήτηση θέμα ως κατ’ επείγον και β) δεν 
έχει καμία αντίρρηση για την «Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 
1070,55wrp)/1,0755Kw), με την κωδική ονομασία 300 6120 – ΒΙΓΛΑ 
ΡΟΔΟΥ», σε οικόπεδο 220,134m2 – τμήμα της ΚΜ 500 γαιών Κατταβιάς, 
στην Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Π.Ν.Α., για 
λογαριασμό της εταιρείας «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», 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 αναφοράς της Ε.Ε. 

3. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στη 
μελέτη. 
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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.  

…» 
 
Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή, ο φορέας του έργου 
θα μεριμνήσει για τη λήψη βεβαίωσης χρήσεων γης από τη Δ/νση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου.   

 
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. βεβαίωση χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δ. Ρόδου κι έγκριση υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας εφόσον κριθούν αναγκαίες από την εγκρίνουσα αρχή, 
έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών, έγκριση Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας για τις Μελέτες Ραδιοεκπομπών και 
Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου για τη συγκεκριμένη θέση, πράξη 
χαρακτηρισμού της Δ/νση 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.  

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, με 
ταυτόχρονη ενημέρωση του αρμόδιου φορέα. 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. 
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4. Να εξεταστούν λύσεις περιορισμού της οπτικής όχλησης από τον 
σταθμό (π.χ. κατασκευή χωροδικτυώματος, επιλογή χρωματισμών 
κλπ.) 

5. 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. 

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

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

8. 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 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.  

9. 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 στην 
περιοχή (τακτική αποψίλωση και καθαρισμός της εγκατάστασης), 
στα μέτρα αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας καθώς και στη 
φωτοσήμανση του σταθμού βάσης.  

10.Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης 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 το έργο 

«Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp) / 
1,0755 w (<100 Kw) με την κωδική ονομασία “300 6120 – ΒΙΓΛΑ 
ΡΟΔΟΥ”, σε οικόπεδο 220.134m2 – τμήμα της ΚΜ 5000 γαιών 
Κατταβιάς, στην ΤΚ Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο “DIGEA – 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”», με βάση τη σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 

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

 
Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και «ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Ε.Καρίκης και Κ. Πότσος αντίστοιχα, οι Ανεξάρτητοι 
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Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ. 
Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Σ. 
Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, μετά τις τοποθετήσεις των Δ.Σ. που 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 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 της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» διά της εκπροσώπου της κας. Ε.Παναή, οι οποίοι 
ψήφισαν «παρών»  
 

Γνωμοδοτεί θετικά για το έργο «Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης 
ισχύος 1070,55w (eirp) / 1,0755 w (<100 Kw) με την κωδική 
ονομασία “300 6120 – ΒΙΓΛΑ ΡΟΔΟΥ”, σε οικόπεδο 220.134m2 – 
τμήμα της ΚΜ 5000 γαιών Κατταβιάς, στην ΤΚ Κατταβιάς, Δ.Ε. 
Νότιας Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας με 
διακριτικό τίτλο “DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”», με βάση τη 
σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και 

αδειοδοτήσεις (π.χ. βεβαίωση χρήσεων γης από τη Δ/νση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου κι έγκριση υπηρεσιών 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφόσον κριθούν αναγκαίες από την 
εγκρίνουσα αρχή, έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών, 
έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, γνωμοδότηση της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τις Μελέτες 
Ραδιοεκπομπών και Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου για τη 
συγκεκριμένη θέση, πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νση 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.  

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, με 
ταυτόχρονη ενημέρωση του αρμόδιου φορέα. 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. 
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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 εξεταστούν λύσεις περιορισμού της οπτικής όχλησης από τον 
σταθμό (π.χ. κατασκευή χωροδικτυώματος, επιλογή 
χρωματισμών κλπ.) 

5. 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. 

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

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

8. 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 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.  

9. 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 στην περιοχή (τακτική αποψίλωση και καθαρισμός της 
εγκατάστασης), στα μέτρα αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας 
καθώς και στη φωτοσήμανση του σταθμού βάσης.  

10.Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης στον 
συγκεκριμένο χώρο, να γίνει άμεση αποξήλωση-καθαίρεσή του 
και νόμιμη απομάκρυνση του συνόλου των αποβλήτων. 

   

                              
                               ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
  

 
   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Ποιο σημείο ακριβώς είναι ; 
ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αυτή η DIGEA έχει καταθέσει ένα συνολικό 
πλάνο με 7 θέσεις πάνω στο νησί για να καλύπτει όλο το νησί . Η μια 
θέση είναι εκεί που πρέπει να είναι η πλαγιά στο Πρασονήσι, πως 
είναι το χωριό έχουν μαζέψει δηλ. όλες τις κεραίες πάνω στο νησί σε 
7 σημεία . 
Να ξέρετε επί τη ευκαιρία κ. Πρόεδρε ότι ήταν η DIGEA εδώ και τη 
συναντήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από καμία δεκαριά μέρες όπου 
κάναμε μια καλή κουβέντα για ένα επίπεδο συνεργασίας που πρέπει 
να έχουμε νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθούν κάποια διαδικαστικά ο 
Δήμαρχος θα σας κάνει μια ενημέρωση τι είναι αυτό που έχουμε 
συνεννοηθεί με αυτήν γιατί κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα 
ζητήματα με την λειτουργία της DIGEA υπάρχουν και κενά αλλά 
υπάρχουν και  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το σπουδαιότερο είναι οι κεραίες στο Μόντε Σμιθ 
σε συνδυασμό με την Μελέτη Ανάπλασης αλλά περιμένουμε τώρα 
κάποιες τεχνικές εκθέσεις και μετρήσεις .   


