ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 94/2021
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο κειέηεο
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ «ηαζκόο Βάζεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζπλνδό έξγν νδνπνηία,
ππνθαηεγνξίαο Α2–Οκάδα 12ε, κε θσδηθή
νλνκαζία «ΑΡΑΠΖ» ηεο εηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία
COSMOTE
ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ-ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ».
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλόπνπινο, 31)
Α.Μαξθνύιεο, 32) Κ.Σξνρόπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρώξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρώξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρώξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 14-4-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο
Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππόςε:
1. Σελ κε αξ. πξσηνθόιινπ 125080(164) (ΠΔΣ : 2012420127) Αλαθνίλσζε - Πξόζθιεζε ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο / Απηνηειέο Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλσλ /
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην, ζύκθσλα κε ην νπνίν ηίζεηαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην έξγν:
«ηαζκόο Βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζπλνδό έξγν νδνπνηία, ππνθαηεγνξίαο Α2 – Οκάδα
12ε, κε θσδηθή νλνκαζία «ΑΡΑΠΖ» ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ - ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, πνπ ππνβιήζεθε ζην Ζιεθηξνληθό
Πεξηβαιινληηθό Μεηξών θαη ην νπνίν πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζην ύςσκα «Αξάπεο»
ζην Γήκν Βέξνηαο – Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ζκαζίαο – Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
2. Σελ από 10/3/2021 ύκθσλε Γλώκε ηεο Σ.Κ. Καζηαληάο.
3. Σελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο.
4. Σελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο.
5. Σα αθόινπζα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ:
 Σν έξγν πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηαζκνύ Βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο
COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. κε θσδηθή νλνκαζία “ΑΡΑΠΖ – Υ
(140 3674)” θαη Γεσγξαθηθέο πληεηαγκέλεο (ζύζηεκα ΔΓΑ ’87) X = 342500.02 Y =
4474605.65, ν νπνίνο πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί επί εδάθνπο ζην ύςσκα «Αξάπεο», πιεζίνλ
ηνπ νηθηζκνύ Καζηαληά, ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο, ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο, ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
 Ζ πξνηεηλόκελε ζέζε βξίζθεηαη εληόο ηνπ Γεκνζίνπ δάζνπο Μηθξήο άληαο.
 ην έξγν πεξηιακβάλεηαη θαη ν δξόκνο πξόζβαζεο ζην ζηαζκό ηεο Cosmote, κήθνπο 110,24
κ. (σο ζπλνδό έξγν).
 ηελ ελ ιόγσ ζέζε ζα εγθαηαζηαζεί ηζηόο-ππιώλαο δηθηπσηνύ ηύπνπ, ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο
ζπλνιηθνύ ύςνπο 33,40κ. (ύςνο δηθηπσηνύ ηζηνύ 32.00κ., θαη ύςνο αιεμηθέξαπλνπ 1,40κ.),
επάλσ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ θεξαίεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο COSMOTE. Δπίζεο ν
ζηαζκόο βάζεο ζα θέξεη έσο θαη δεθαπέληε (15) κηθξνθπκαηηθέο θεξαίεο ζεκεηαθήο δεύμεο
(12 COSMOTE + 3 OTE), νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζε ύςνο κεγαιύηεξν ησλ 2κ. Οη δνκηθέο
θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ επί εδάθνπο ζε νηθόπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο
600,00 η.κ. Ο ζηαζκόο ζα απνηειείηαη από έλαλ νηθίζθν ζηέγαζεο κεραλεκάησλ ηεο Cosmote
κε δηαζηάζεηο 2,50κ. x 3,20κ. x 3,00κ.(ύςνο), ηέζζεξα κεραλήκαηα ηύπνπ outdoor
δηαζηάζεσλ 0,77κ. x 0,75κ.x 1,80κ.(ύςνο) έθαζην θαη από έλα ηζηό δηθηπσηνύ ηύπνπ
ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 33,40κ. (ύςνο δηθηπσηνύ ηζηνύ 32.00κ., θαη ύςνο
αιεμηθέξαπλνπ 1,40κ).
 Σόζν ν ππιώλαο, όζν θαη νη νηθίζθνη ζα πεξηβάιινληαη από ζπξκαηνπεξίθξαμε γηα ηελ
αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ.
 ε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 50 κέηξσλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Cosmote ππάξρεη
ζηαζκόο – θεξαία ηεο εηαηξείαο Vodafone (από θνηλνύ ρξήζε κε Wind).
Αξκόδηα ππεξεζία γηα παξνρή ησλ ζρεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζηνηρείσλ είλαη ην Σκήκα
Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ΠΔ Ζκαζίαο (ηει. 23313 53660).
πλεκκέλα:



Ζ κε αξ. πξσηνθόιινπ 125080(164) (ΠΔΣ : 2012420127) Αλαθνίλσζε - Πξόζθιεζε ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο / Απηνηειέο Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλσλ /
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην.
 Ζ από 10/3/2021 ύκθσλε Γλώκε ηεο Σ.Κ. Καζηαληάο.
 Σν Πξαθηηθό πλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο.
 Σν Πξαθηηθό πλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Βέξνηαο.
 Οξηδνληηνγξαθία ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηόπνπινο: Πνηα ε απόζηαζε ηνπ ζηαζκνύ από ην ηειεπηαίν ζπίηη ηεο Κνηλόηεηαο;
Παινπθίδεο: Γηαηί ε εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πθηζηάκελε θεξαία; Σώξα πξνέθπςε ε
αλάγθε; Μέρξη ηώξα πσο θαιύπηνληαλ νη αλάγθεο ηεο; Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύκε έλα
κηθξό πάξθν θεξαηώλ, θηλδπλεύνπκε λα έξζεη θαη κηα άιιε εηαηξία θαη λα γεκίζνπκε θεξαίεο.
Έρνπκε ειέγμεη αλ κπνξεί λα ζηεγαζηεί καδί κε ηελ πθηζηάκελε;
Ζ αγξνηηθή νδνπνηία αθνξά κόλν 110 κέηξα, δελ ζα έρνπκε δα θαη θάπνην κεγάιν όθεινο
Παπαδόπνπινο: ε εγθαηαζηάζεηο απηνύ ηνπ είδνπο γίλνληαη δξόκνη θαη κεηά κπνξεί λα
θαηεγνξεζνύκε όηη αιινηώλεηαη ην ηνπίν ή επεηδή θόβνπκε δέληξα. 100 κέηξα ρξεηάδεηαη λα
γίλνπλ θη απηά ζα θηηάμνπλ.
Γελ κπνξώ λα γλσξίδσ γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πθηζηάκελε θεξαία. Έρνπλ ππνβάιεη
ηηο αηηήζεηο ηνπο θη εκείο γλσκνδνηνύκε γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Γηα λα
ζέινπλ ηελ ηνπνζέηεζε θεξαίαο ινγηθά ζα ππάξρεη ε αλάινγε αλάγθε
Όζνλ αθνξά ηελ απόζηαζε από ηελ Κνηλόηεηα, πξνθαλώο είλαη κεγαιύηεξε από ηε
λόκηκε. Ο πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο άιισζηε γλσκνδόηεζε ζεηηθά
Κ.Θενδσξίδεο: Δίλαη ζε δεκνηηθή ή δεκόζηα έθηαζε;
Παπαδόπνπινο: Αλ ήηαλ εληόο δεκνηηθήο έθηαζεο ζα ήηαλ άιιε ε δηαδηθαζία, ζα είρακε
εθκίζζσζε θηι.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Υ.Σζηνύληαο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ ςήθηζαλ
όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 14-4-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 8/2021 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.
3.- Σν ππ’ αξηζ. 3/2021 πξαθηηθό ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο
4.- Σν κε αξ. πξση. 125080(164)/1-3-2021 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
5.- Σελ από 10/3/2021 έγγξαθν ηεο Κνηλόηεηαο Καζηαληάο
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δθθξάδεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ
«ηαζκόο Βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζπλνδό έξγν νδνπνηία, ππνθαηεγνξίαο Α2–Οκάδα 12ε,
κε θσδηθή νλνκαζία «ΑΡΑΠΖ» ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ-ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», κε ηε δηαηήξεζε ησλ λόκηκσλ επηθπιάμεσλ.

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 94/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
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Σξνρόπνπινο
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Ράιιε
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Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 06-05-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

