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Βέροια 2/4/2021
Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/255

Προς: 1. Δημοτική Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής

Θέμα : ««Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή
Απόφασης».
Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου

125080(164) (ΠΕΤ : 2012420127) Ανακοίνωση - Πρόσκληση

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Περιφερειακό Συμβούλιο,
σύμφωνα με το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση:
Το έργο: «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία, υποκατηγορίας Α2 – Ομάδα 12η,
με κωδική ονομασία «ΑΡΑΠΗΣ» της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και το οποίο πρόκειται να
κατασκευαστεί στο ύψωμα «Αράπης» στο Δήμο Βέροιας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας – Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.


Αρμόδια υπηρεσία για παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι το Τμήμα
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 23313 53660).



Ανήκει στην κατηγορία Α2 – Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες με Α/Α 06.



Φορέας Υλοποίησης: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Για το προτεινόμενο έργο έχει εκδοθεί η από 10/3/2021 Σύμφωνη Γνώμη της Τ.Κ. Καστανιάς και επίσης το
θέμα συζητήθηκε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 26-3-2021.
Συνοπτικά στοιχεία του έργου:
1. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία “ΑΡΑΠΗΣ – Χ (140 3674)”
και Γεωγραφικές Συντεταγμένες (σύστημα ΕΓΣΑ ’87) X = 342500.02 Y = 4474605.65, ο οποίος
πρόκειται να εγκατασταθεί επί εδάφους στο ύψωμα «Αράπης», πλησίον του οικισμού Καστανιά, της
Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται εντός του Δημοσίου δάσους Μικρής Σάντας.
3. Στο έργο περιλαμβάνεται και ο δρόμος πρόσβασης στο σταθμό της Cosmote, μήκους 110.24 μ.
(ως συνοδό έργο).

4. Στην εν λόγω θέση θα εγκατασταθεί ιστός-πυλώνας δικτυωτού τύπου, τετραγωνικής διατομής
συνολικού ύψους 33,40μ. (ύψος δικτυωτού ιστού 32.00μ., και ύψος αλεξικέραυνου 1,40μ.),
επάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν κεραίες της κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. Επίσης ο σταθμός
βάσης θα φέρει έως και δεκαπέντε (15) μικροκυματικές κεραίες σημειακής ζεύξης (12 COSMOTE + 3
OTE), οι οποίες θα βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο των 2μ. Οι δομικές κατασκευές του έργου θα
εγκατασταθούν επί εδάφους σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 600,00 τ.μ. Ο σταθμός θα
αποτελείται από έναν οικίσκο στέγασης μηχανημάτων της Cosmote με διαστάσεις 2,50μ. x 3,20μ.
x 3,00μ.(ύψος), τέσσερα μηχανήματα τύπου outdoor διαστάσεων 0,77μ. x 0,75μ.x 1,80μ.(ύψος)
έκαστο και από ένα ιστό δικτυωτού τύπου τετραγωνικής διατομής συνολικού ύψους 33,40μ. (ύψος
δικτυωτού ιστού 32.00μ., και ύψος αλεξικέραυνου 1,40μ).
5. Τόσο ο πυλώνας, όσο και οι οικίσκοι θα περιβάλλονται από συρματοπερίφραξη για την ασφαλέστερη
λειτουργία του σταθμού.
6. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από την εγκατάσταση της Cosmote υπάρχει σταθμός της
εταιρείας Vodafone (από κοινού χρήση με Wind).
Παρακαλούμε για τη διατύπωση των απόψεων σας, το ταχύτερο δυνατό λόγω του περιορισμένου
χρόνου που υπάρχει στη διάθεση μας για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και αναμένουμε για δική σας άμεση απάντηση.
Συνημμένα:
 Η με αρ. πρωτοκόλλου 125080(164) (ΠΕΤ : 2012420127) Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Περιφερειακό Συμβούλιο.
 Η από 10/3/2021 Σύμφωνη Γνώμη της Τ.Κ. Καστανιάς.
 Το 3/2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
 Οριζοντιογραφία του προτεινόμενου έργου.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

