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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 196/2013 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Πρακτικού της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 
9/5/2013 

 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 09η του µηνός Μαΐου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη 

και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Βόλου σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ 

Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 47921/ΓΠ10999/29/4/2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αναστασίου Λεωνίδας, ∆ερβένης ∆ηµήτριος, Ζάχος Χαράλαµπος, Ιγγλέσης Γρηγόριος, 
Μαυρογιάννης Λεωνίδας, Μόσχος Νικόλαος, Μπαρµπουδάκη Αικατερίνη, Μπατζιάκας Αναστάσιος, 
Τσάµης Ευθύµιος, Πελεκάνος Παντελής (αναπληρωµατικό µέλος) 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπασδάνης Αριστοτέλης, Τσιάµη Μαρία 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Γνωµοδότηση για την τοποθέτηση σταθµού βάσης και κεραίας κινητής τηλεφωνίας της 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ.11 στον ∆ήµο Βόλου. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ.2983/9-4-2013 εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης-Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού αναφορικά µε την τοποθέτηση σταθµού βάσης και κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ.11 στον ∆ήµο 

Βόλου: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Βόλος 9/4/2013 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            Αρ. πρωτ.: 2983 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ                         ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ                                                            του ∆ήµου Βόλου 

Ταχ ∆/νση: Μικρασιατών 81  

Ταχ. Κώδικας: 383 33                                        

 

ΘΕΜΑ:  Γνωµοδότηση για την τοποθέτηση σταθµού βάσης και κεραίας κινητής τηλεφωνίας.           
ΣΧΕΤ:     

1. Η µε αρ. πρωτ.2894/8-4-2013 Αίτηση της Εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.   

2. Η µε αρ. 789/2012 Κανονιστική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆. Βόλου.  

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩ96-Ξ99
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 Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό (1) ζητείται η έγκριση εγκατάστασης δοµικών κατασκευών σταθµού κινητής 
τηλεφωνίας µε κωδική ονοµασία ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ MICRO(100_3363), στην οδό Ν. Πλαστήρα 11, στον ∆ήµο Βόλου. 

 Η αιτούµενη θέση τοποθέτησης βρίσκεται εντός του πολεοδοµικού ιστού, πλησίον του κέντρου της πόλης του 

Βόλου. 

 Στο πλαίσιο της εφαρµογής της διαδικασίας των Ν.4070/12 και Ν.4053/12 και του σχετικού (2), σας στέλνουµε 
τον σχετικό φάκελο και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 

αγρ. τοπογράφος µηχ/κός Π.Ε. 

Συνηµµένο: Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα                                                                                                                                                                                                                                       

Εσωτερική διανοµή                                                     

Φ. 14 

Φ. Υπόθεσης     

 
 Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ.2983/9-4-2013 εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης-
Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού αναφορικά µε την τοποθέτηση σταθµού βάσης και κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ.11 στον 

∆ήµο Βόλου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθ.789/2012 κανονιστική 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία «η έγκριση τοποθέτησης από την ∆/ση 

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Βόλου, για την  εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας  θα επιτρέπεται, µόνο µετά από  θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», 

τις εξηγήσεις που έδωσε στην Επιτροπή ο προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδίου Πόλης κ. 

Πολυµενίδης Ιωάννης ότι το σηµείο της εγκατάστασης βρίσκεται εντός του πολεοδοµικού ιστού, 

πλησίον του κέντρου της πόλης του Βόλου, την εισήγηση του Προέδρου να δοθεί αρνητική 

γνωµοδότηση για την τοποθέτηση του εν λόγω σταθµού βάσης και κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
διότι δεν βρίσκεται εντός του πολεοδοµικού ιστού  και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Γνωµοδοτεί αρνητικά προς την Υπηρεσία ∆όµησης για την τοποθέτηση σταθµού βάσης 
και κεραίας κινητής τηλεφωνίας, της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ µε κωδική ονοµασία 

ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ MICRO(100_3363), στην οδό Ν. Πλαστήρα 11, στον ∆ήµο Βόλου, διότι 
βρίσκεται εντός του πολεοδοµικού ιστού, πλησίον του κέντρου της πόλης του Βόλου. 

 

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 196/2013 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Βόλος  10 Μαΐου 2013 

Ο Πρόεδρος της 
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩ96-Ξ99


