
         
     

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΣΥΡΟΥ -
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΑΛΗΣΣΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από   το  6ο  Πρακτικό   της   συνεδρίασης   της   31/8/2021   του  Συμβουλίου  της
Κοινότητας  Γαλησσά  του  Δήμου  Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 21/2021

                             
ΘΕΜΑ  : Διατύπωση  άποψης  για  την  τροποποίηση  Α.Ε.Π.Ο.  για  το  έργο  που  αφορά  σε
υφιστάμενο  Κομβικό  Σταθμό  Βάσης  Κινητής  Τηλεφωνίας  της  εταιρείας  WIND  HELLAS
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.  στη θέση Γαλησσάς με  κωδική ονομασία  θέσης  «ΓΑΛΗΣΣΑΣ
1200319» (ΠΕΤ 2104514423).
                 
  
         Στο  Γαλησσά και  στο   γραφείο  της  Κοινότητας   Γαλησσά  του  Δήμου Σύρου –
Ερμούπολης  σήμερα την 31  του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα  της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα και 20:00  συνεδρίασε  το συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση,
σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α') και και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40/20930/31.03.2020
(ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 51684/20.8.2021  ΚΥΑ  (ΦΕΚ
3899/Β/20.8.2021) μετά   την   με   Α.Π  16084/26-8-2021  πρόσκληση   του  Προέδρου   του
Συμβουλίου Κοινότητας Γαλησσά σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89  και 90 του Ν. 3852/2010, όπως
αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, που  δόθηκε  σε  κάθε  σύμβουλο
χωριστά  και  αφού  υπέγραψαν  αποδεικτικό  παραλαβής.  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει
νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  5  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  3 μέλη  όπως
φαίνεται  παρακάτω:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Ιωάννης Βουτσίνος  (Πρόεδρος)                                Ιωάννης Παράβαλος
2. Γεώργιος Αντωνίου Ιωάννης-Αιμίλιος Στεφάνου
3.  Αγνή Βουτσίνου 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος
Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.

    Το  λόγο  πήρε  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου της Κοινότητας  και  συνοψίζοντας  το
θέμα εισηγήθηκε  τα  εξής:

   το Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Πολιτικής Προστασίας με το 14769/10.8.2021
έγγραφό  του  μας  έστειλε  εισήγηση  σχετικά  με  την  διατύπωση  θετικής  άποψης  για  την
τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. για το έργο που αφορά σε υφιστάμενο Κομβικό Σταθμό Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση Γαλησσάς με
κωδική ονομασία θέσης «ΓΑΛΗΣΣΑΣ 1200319» (ΠΕΤ 2104514423) με τις εξής προϋποθέσεις:
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 Η  συνολικά  εκπεμπόμενη  από  τη  λειτουργία  του  σταθμού  στάθμη  θορύβου  να  μην
υπερβαίνει  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  όριο  της  παραγράφου  (γ),  δηλαδή  τα  50dB(A),
μετρούμενης στα όρια της περίφραξης του.
 Να  λαμβάνονται  όλα  τα  μέτρα  πυροπροστασίας  (πρόληψη,  πυρόσβεση,αντικεραυνική
προστασία)  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  όπως  και  για  την  ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.
 Να  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  (περίφραξη,  σήμανση  προειδοποίησης/
απαγόρευσης  κλπ  ),  ώστε  να  αποκλείεται  η  δυνατότητα  κάθε  πρόσβασης  του  γενικού
πληθυσμού στον χώρο του σταθμού. Σε εμφανές σημείο να υπάρχει αναρτημένη ανεξίτηλη,
ευανάγνωστη  πινακίδα  η  οποία  να  αναγράφει  κατ’  ελάχιστον  τα  παρακάτω  πληροφοριακά
στοιχεία: Το όνομα της εταιρίας κατόχου του σταθμού, των κωδικό θέσης του σταθμού καθώς
και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με αρμόδιο άτομο.
 Ο  κύριος  του  έργου  να  φροντίζει  για  την  καλή  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων,  την
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  και  την  διατήρηση  της  καθαριότητας  των  χώρων.  Κάθε
είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους
ενέματα κλπ να συλλέγονται κατάλληλα και να απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και η
διάθεσή του να γίνεταισύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Στερεά  απόβλητα,  κάθε  είδους  σκουπίδια  και  άχρηστα  υλικά,  παλαιά  ανταλλακτικά,
μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται κατάλληλα και να απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού
και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Σε περίπτωση μη χρήσης τμημάτων (ιστοί, containers, οικίσκοι κ.τ.λ.) ή του συνόλου των
εγκαταστάσεων  η  WIND  έχει  την  υποχρέωση  της  άμεσης  απεγκατάστασής  τους  και  της
αποκατάστασης στην φυσική μορφή του χώρου που καταλάμβαναν.
Επιπλέον:
 Να  επισκευαστεί  τμήμα  της  περίφραξης  των  εγκαταστάσεων –  πόρτα  που  παρουσιάζει
φθορές (συν. φωτογραφία).
 Να  επισκευαστεί/αντικατασταθεί  η  πόρτα  του  ερμαρίου  στο  οποίο  είναι  τοποθετημένος
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Σταθμού (συν. φωτογραφία).

Προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά εφόσον τηρηθούν οι παρπάνω προϋποθέσεις.
Το   Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη   τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  όπως  αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και
1. Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου 
2.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της
συνεδρίασης 
3.Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην
πρόταση του Προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

γνωμοδοτεί  θετικά για  την  τροποποίηση  Α.Ε.Π.Ο.  για  το  έργο  που  αφορά  σε  υφιστάμενο
Κομβικό Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.  στη  θέση  Γαλησσάς  με  κωδική  ονομασία  θέσης  «ΓΑΛΗΣΣΑΣ  1200319»  (ΠΕΤ
2104514423), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο  14769/10.8.2021 έγγραφό
του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Πολιτικής Προστασίας και στην εισήγηση
του Προέδρου.

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                                     Γεώργιος Αντωνίου                       

    Ιωάννης Βουτσίνος      Αγνή Βουτσίνου
          

                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΑΛΗΣΣΑΣ,  13/9/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΑΛΗΣΣΑ

                                                           Ιωάννης Βουτσίνος  
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