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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 85/2017 

Γνωµοδότηση ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της Μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού κινητής 
τηλεφωνίας WΙND (περίπτωση από κοινού χρήση 

σταθµού µε την εταιρεία VODAFONE) στην κορυφή του 
Ελατιά (Γεράνεια Όρη) του ∆ήµου Μεγαρέων. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Απριλίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5757/31-3-2017 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εµµανουέλα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μαργέτης Παναγιώτης 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης  
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Κόττας Βασίλειος  
Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος  
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον τη υπ’ αριθ. 65/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 67/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης και προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Πιλίλης Σωτήριος,  Μαργέτης Παναγιώτης και Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 22ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου το υπ’ αριθ. Πρωτ.οικ. οικ. 15774/24-1-2017 έγγραφο της Περιφέρειας 
Αττικής / Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού / 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών (Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 15771/24-1-2017) 
µε το οποίο  µας καλούν να εκφράσουµε τις απόψεις µας για την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε «Σταθµό Κινητής Τηλεφωνίας» υποκατηγορίας 
Α2 οµάδα 12η και α/α 6 µε θέση έργου: «Γεράνεια Όρη (κορυφή Ελατιά) του ∆ήµου 
µας» και φορέα του έργου WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.. 

Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’ αριθ. Πρωτ.15774/24-01-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου  του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κ. Κάµπαξη Κων/νου, που έχει ως εξής: 

  
«ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση για Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων»  
 Σχετ: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού κινητής τηλεφωνίας WIND 
(περίπτωση από κοινού χρήση σταθµού µε την εταιρία VODAFONE) στην κορυφή 
του Ελατιά (Γεράνεια Όρη) του δήµου Μεγαρέων.  
Γενικά Στοιχεία του Έργου 
     Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στον σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας της 
εταιρείας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στα Γεράνεια 
Όρη (κορυφή Ελατιά), στο ∆ήµο Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής 
Αττικής (κωδικός και ονοµασία: 120 0053 – ΓΕΡΑΝΙΑ). 
     Ο εν λόγω Σταθµός είναι εγκατεστηµένος σε έκταση εµβαδού 502,39 τ.µ. σε 
δασική έκταση, εντός του ∆ήµου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 
Αττικής. 
     Η έκταση του Σταθµού Κινητής Τηλεφωνίας της WIND «ΓΕΡΑΝΙΑ – 120 0053» 
βρίσκεται εντός των ορίων των προστατευόµενων περιοχών: 
– δικτύου NATURA 2000 µε κωδικό και ονοµασία: "GR2530005 (SCI A) - Όρη 

Γεράνεια", 
– Καταφύγιου Άγριας Ζωής µε κωδικό και ονοµασία: "Κ729 – Περιοχή Γερανείων 

∆ήµου Μεγάρων",  
– Βιότοπου CORINE µε κωδικό και ονοµασία: "Α00020012 - Γεράνεια Όρη", 
– Βιότοπου CORINE µε κωδικό και ονοµασία: "Α00060049 - Ορεινό συγκρότηµα 

Γερανείων", 
και 140 µέτρα περίπου έξω από τα όρια της περιοχής "Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλους (ΤΙΦΚ) µε κωδικό και ονοµασία: ΑΤ2011108 - Αλεποχώρι-Ψάθα-Πόρτο 
Γερµενό.  
     Το συνολικό εµβαδόν της εγκατάστασης – της επιφάνειας του εδάφους που 
καλύπτεται για κάθε χρήση, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών ή 
συµπληρωµατικών υποδοµών είναι 112,61 τ.µ. και αποτυπώνεται λεπτοµερώς στα 
σχέδια του παραρτήµατος που συνοδεύει τη ΜΠΕ.  
     Ο Σταθµός Βάσης µε κωδικό και ονοµασία «120 0053 - ΓΕΡΑΝΙΑ» εξυπηρετεί 
τη λειτουργία κεραιών της WIND που εκπέµπουν στις ζώνες συχνοτήτων 900, 1800 
και 2100 MHz. Ο εν λόγω Σταθµός χρησιµοποιείται από κοινού µε την εταιρεία 
VODAFONE, της οποίας τα κεραιοσυστήµατα εκπέµπουν στα 900 και 1800 MΗz. 
Σε απόσταση µικρότερη των 50 µέτρων από την εγκατάσταση της WIND δεν 
υπάρχει σταθµός άλλης εταιρείας. 
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     Όπως ορίζεται στη Μ.Π.Ε. (σελ. 38), σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 
31 του Ν.4053/2012 «Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών 
κεραιών», ο υπό εξέταση Σταθµός είναι υφιστάµενος και λειτουργεί νόµιµα 
µέχρι να παρέλθει η προθεσµία των είκοσι τεσσάρων µηνών από τη θέση σε 
ισχύ του Ν.4053/7-3-2012.  
     O Σταθµός Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND µε ονοµασία 
και κωδικό: : «ΓΕΡΑΝΙΑ – 120 0053» λειτουργεί από το 1994, έπειτα από την 
έκδοση των παρακάτω σχετικών εγκρίσεων (αντίγραφα των οποίων 
επισυνάπτονται στο Κεφάλαιο 12 της παρούσας ΜΠΕ):  
– Υπ’ αριθµ. 81558/13-7-1993 έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών για εγκατάσταση κεραιοσυστήµατος.  
– Υπ’ αριθµ. 1274/31-08-1993 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Νοµαρχίας ∆υτ. Αττικής. 
– Άδεια εγκατάστασης δοµικών κατασκευών ραδιοεπικοινωνίας υπ’ αριθµ. 

219/1993 και µε Αρ. Πρωτ. 9337/05-11-93 του πολεοδοµικού γραφείου ∆. 
Μεγάρων. 

     Σύµφωνα µε την ΥΑ 126884 (ΦΕΚ Β' 435/29-3-2007) "∆ιαδικασία 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόµενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις 
Εγκαταστάσεις κεραιών Σταθµών στην Ξηρά και το άρθρο 31, παρ. 18 του Ν. 
3431/2006 (ΦΕΚ Α' 13)" δεν απαιτείται η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων, 
λόγω του ότι ο σταθµός είναι υφιστάµενος.  
     Όπως προκύπτει από το συµπέρασµα της Μ.Π.Ε., ο εξεταζόµενος Σταθµός 
της WIND «120 0053 – ΓΕΡΑΝΙΑ» δε δύναται να προκαλέσει δυσµενείς 
επιπτώσεις ούτε στο φυσικό περιβάλλον περιοχής µελέτης, ούτε και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ούτε και στη δηµόσια 
υγεία.  
Συνηµµένα 
1. Φωτογραφικό υλικό από την Μ.Π.Ε. 
2. Αντίγραφο οικ. άδειας 219/1993». 
 

Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα 
και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις σχετικές ∆/ξεις του Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
Α) Γνωµοδοτεί θετικά επί του περιεχοµένου της Μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σταθµού κινητής τηλεφωνίας WΙND (περίπτωση από κοινού χρήση 
σταθµού µε την εταιρεία VODAFONE) στην κορυφή του Ελατιά (Γεράνεια Όρη) του 
∆ήµου Μεγαρέων). 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 85/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος 
 Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


