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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 130/2013 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Πρακτικού της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 
19/3/2013 

 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 19η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας 
Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Βόλου σε ∆ηµόσια 

ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 

26932/ΓΠ6069/8/3/2013 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 

∆ερβένης ∆ηµήτριος, Ζάχος Χαράλαµπος, Ιγγλέσης Γρηγόριος, Μαυρογιάννης Λεωνίδας, 
Μόσχος Νικόλαος, Μπαρµπουδάκη Αικατερίνη, Τσάµης Ευθύµιος, Τσιάµη Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αναστασίου Λεωνίδας, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Μπατζιάκας Αναστάσιος 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Γνωµοδότηση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας κινητής τηλεφωνίας 

(WIND Α.Ε.Β.Ε.). 

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ.1471/21-9-2012 εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας 
∆όµησης-Τµήµατος έκδοσης Αδειών ∆όµησης αναφορικά µε την έγκριση δοµικών 

κατασκευών κεραίας κινητής τηλεφωνίας (WIND Α.Ε.Β.Ε.): 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βόλος 21 / 09 / 2012 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  Αριθ. Πρωτ. 1 4 7 1  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

  

Ταχ. ∆/νση: Κτίριο Σπίρερ 

                   Μικρασιατών & Βασάνη 

                    Βόλος, ΤΚ 38333  

Πληροφορίες: Κ. Τσοπουρίδου 

Τηλ.:   24213 56840 

  
 ΠΡΟΣ: 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Βόλου 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση αίτησης για έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας κινητής τηλεφωνίας.  

Σχετ.:  Η υπ’ αρ.  1240/27-7-2012 αίτηση της WIND Α.Ε.Β.Ε. 

 

Σας διαβιβάζουµε αίτηση της εταιρείας WIND Α.Ε.Β.Ε. για έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στα 

πλαίσια της υπ’ αρ. 152/10 Κανονιστικής Απόφασης του πρώην ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

Η κεραία µε την ανωτέρω αίτηση πρόκειται  να εγκατασταθεί σε δώµα τετραώροφου κτιρίου επί των οδών Εθνικών Αγώνων 

57 και Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία του ∆ήµου Βόλου. 

Εντός της απόστασης των 300 µ. από την αιτούµενη εγκατάσταση κεραίας  (Ν.4070/12, άρ. 30, παρ. 10) υπάρχουν κτιριακές 

εγκαταστάσεις του 5
ου

- 11
ου

 ∆ηµοτικού σχολείου, του 13
ου

  Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού σταθµού (επί των οδών Μ. 

Παπαρήγα-  Μαιάνδρου- Ελλησπόντου). 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου από την Υπηρεσία µας έχουν ζητηθεί συµπληρωµατικά στοιχεία και διευκρινήσεις που 

αφορούν κυρίως την πληρότητα του φακέλου ως προς τις πολεοδοµικές διατάξεις.  

Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι στα σχέδια αποτυπώνεται άλλη κεραία της VODAFONE χωρίς λοιπά στοιχεία για την οποία 

ζητήθηκαν διευκρινήσεις και στοιχεία νοµιµότητας. Επίσης δεν έχουν υποβληθεί εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ούτε Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο (Ν. 4053/12 και Ν. 4070/12) και ειδικά την παρ. 13  

του άρ. 29  του Ν.4053/12.  

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

Πίνακας ∆ιανοµής  
- Φ.Χ.Α. 

κα Τσοπουρίδου 

 

-  
ΦΟΥΡΝΙΤΖΗ ΑΘΗΝΑ 

πολιτικός µηχ/κός   
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 Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ.1471/21-9-2012 εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας 
∆όµησης-Τµήµατος έκδοσης Αδειών ∆όµησης αναφορικά µε την έγκριση δοµικών 

κατασκευών κεραίας κινητής τηλεφωνίας (WIND Α.Ε.Β.Ε.), 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, την εισήγηση του 

Προέδρου να µην εγκριθεί η εγκατάσταση της εν λόγω κεραίας για τους λόγους που 

αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Γνωµοδοτεί αρνητικά προς την Υπηρεσία ∆όµησης για την εγκατάσταση 

σταθµού βάσης και κεραίας κινητής τηλεφωνίας κεραίας της WIND Α.Ε.Β.Ε., σε δώµα 

τετραώροφου κτιρίου επί των οδών Εθνικών Αγώνων 57 και Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία 

του ∆ήµου Βόλου, διότι α) εντός απόστασης 300 µ. από την αιτούµενη εγκατάσταση κεραίας  
(Ν.4070/12, άρ. 30, παρ. 10) υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις του 5

ου
- 11

ου
 ∆ηµοτικού 

σχολείου, του 13
ου

  Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού σταθµού (επί των οδών Μ. 

Παπαρήγα-  Μαιάνδρου- Ελλησπόντου) και β) δεν έχουν υποβληθεί εγκρίσεις άλλων 
υπηρεσιών ούτε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο (Ν. 4053/12 και Ν. 4070/12) και ειδικά την παρ. 13  του άρ. 29  του Ν.4053/12, 

σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 

 

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 130/2013 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Βόλος  20 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος της 
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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