ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ6-ΘΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 15-1-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδοµών

℡

Αριθ. Πρωτ. :12209/117

: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
: Θ. Παναγοπούλου
: 2613 613.528
: 2613.613.529
: periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Π.∆.Ε.Ι.
∆/νση ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο
«Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Χ 140 5407» στη
θέση ∆.∆. Πτέρης ∆. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαίας, ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 3584/111521/3-10-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 265035/2010/8-10-2013 έγγραφό µας.
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 7/13-1-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε
κωδικό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Χ 140 5407» στη θέση ∆.∆. Πτέρης ∆. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαίας,
ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε., και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
∆εν διετυπώθησαν γνώµες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
&Υποδοµών
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ6-ΘΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. ∆ασαρχείο Αιγίου
25100, Αίγιο
3. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092
15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
4. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
η
5. 6 Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίµενος 56, 26110, Πάτρα
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
7. ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.∆.Ε.
Αρέθα και Παπαδιαµάντη 14, 261 10, Πάτρα
8. ∆ήµο Αιγιαλείας
25100, Αίγιο
9. COSMOTE Α.Ε.
Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι
10. IΣΤΟΣ ΕΠΕ
Αθηνάς 49, 12244, Αιγάλεω
1.

Ακολουθεί η υπ’ αρ. 7/2014 Απόφαση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα, σήµερα την 13η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην Πάτρα
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας όπως
συγκροτήθηκε µε τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου,
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3632/57/7-1-2014 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος

και η αναπληρωµατική γραµµατέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού

Συµβουλίου

∆υτικής

Ελλάδας,

Θεοδώρα

Παναγοπούλου,

υπάλληλος

της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011
απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας διάταξης
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ΘΕΜΑ 6
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθµός Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Χ 140 5407» στη θέση ∆.∆. Πτέρης ∆.
Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαίας, ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 6779/83/9-1-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«Η µελέτη αφορά στην τροποποίηση των δοµικών κατασκευών µετά την προσθήκη κεραιοδιατάξεων
της VODAFONE σε υφιστάµενο Σταθµό Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE
– ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στη θέση «1405407 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Χ» στο ∆ήµο
Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Συγκεκριµένα, η θέση εγκατάστασης βρίσκεται στο ύψωµα «Κολοκοτρώνης» του ∆.∆. Πτέρης, σε
απόσταση 6650µ. περίπου νότια του Αιγίου, 2000µ. Ν∆ της Κερύνειας και 5300µ Β – Β∆ της Πτέρης,
ενώ απέχει 5 χλµ. περίπου από την ακτή, 3 χλµ. περίπου από το Σελινούντα ποταµό, 2.5 χλµ.
περίπου από τον Κερυνίτη ποταµό και 7.5 χλµ. περίπου από το Βουραϊκό.
Ο υφιστάµενος σταθµός βάσης «1405407 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-Χ» αποτελείται από ένα µεταλλικής
κατασκευής δικτύωµα τετραγωνικής διατοµής (0,60µ. x 0,60µ.), ύψους 27,00 µ., στο οποίο έχει
τοποθετηθεί το κεραιοσύστηµα και τα link διασύνδεσης του σταθµού και το οποίο εδράζει επί του
χώρου των µηχανηµάτων εµβαδού 16,25 τ.µ. και ύψους 3,50 µ.. Πάνω στον ιστό της COSMOTE θα
τοποθετηθεί το κεραιοσύστηµα της VODAFONE, ενώ τα µηχανήµατα της VODAFONE

τύπου

OUTDOOR θα τοποθετηθούν σε προκατασκευασµένες µεταλλικές καµπίνες παραπλεύρως του
οικίσκου της COSMOTE, επί της πλάκας του σκυροδέµατος. Το συνολικό ύψος της κατασκευής θα
παραµείνει στα 31,50 µ..
Σύµφωνα µε τη µελέτη ραδιοεκποµπών των κεραιών του Σταθµού Βάσης, στην εν λόγω θέση θα
εγκατασταθούν κεραίες της COSMOTE και της VODAFONE που θα εκπέµπουν στα 900, 1800 και
2000 ΜHz.

Το γήπεδο εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται εξολοκλήρου εντός
Natura 2000 και συγκεκριµένα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2320010: ΟΡΗ
ΜΠΑΡΜΑΣ & ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ και συγκεκριµένα στα βορειοανατολικά όρια της
περιοχής.
Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:
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1. Με βάση το Ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/10.4.2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» , άρθρο 30 ρυθµίσεις σχετικά µε την
εγκατάσταση κεραιών, και επειδή στην υποβληθείσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε η θεώρηση ότι
η απόσταση του εν λόγω σταθµού βάσης είναι µικρότερη των 300µ από την περίµετρο κτιριακών
εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, θα πρέπει
τα όρια έκθεσης του κοινού να µην υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα
2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000).
2.

Ο θόρυβος στα όρια της εγκατάστασης να µην υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο των 50
dΒ (A) σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81.

3. Τα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία του σταθµού να συλλέγονται κατάλληλα και να
αποµακρύνονται από το χώρο του σταθµού και να διαχειρίζονται σύµφωνα την ΚΥΑ
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22.10.2003) ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε
Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
4. Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων που προκύπτει από τυχόν
επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, τέλος κύκλου ζωής κλπ. θα γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆.
117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού…».
5. Η διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ 1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών……..», ΚΥΑ
13588/2006 (ΦΕΚ Β’ 383), όπως εκάστοτε ισχύουν.
6. Ο Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας να ακολουθεί τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Η
υλοποίηση του έργου να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η µικρότερη δυνατή
επέµβαση στη δασική έκταση.
7. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης (πρόληψη, κατάσβεση,
αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές (δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης). Ο τρόπος
οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
8. Να πραγµατοποιείται τακτικός καθαρισµός της παραχωρούµενης έκτασης όπου βρίσκεται ο
Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (περίφραξη, σήµανση προειδοποίησης κλπ) προκειµένου
η εγκατάσταση να µην είναι προσπελάσιµη στο κοινό. Με µέριµνα της εταιρείας COSMOTE Α.Ε.
να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στην όλη εγκατάσταση (όπως αναγράφεται
και στην υποβληθείσα µελέτη) και επίσης να αποκλειστεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού
στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεών της.
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10. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτηµένη, κοντά στη βάση της κατασκευής του
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να
αναγράφονται η επωνυµία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθµός εγγραφής της Κατασκευής
Κεραίας, και ο κωδικός αριθµός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια
11. Να

γίνονται

συστηµατικοί

ετήσιοι

έλεγχοι

παρακολούθησης

των

εκποµπών

της

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι
προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκποµπών. Η
εκπεµπόµενη ισχύς του σταθµού να είναι ίση ή µικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην
υποβληθείσα µελέτη.
12. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από την
συντήρηση των µηχανηµάτων του έργου να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64),
όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Ο φορέας του έργου να συνεργάζεται µε τις ελεγκτικές αρχές, ο δε περιγραφόµενος τεχνικός
εξοπλισµός να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποβληθείσα µελέτη και να δηλώνεται κάθε
τροποποίηση αυτού, ύστερα από τυχόν επισκευές.
14. Να τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται για τον εν λόγω σταθµό κεραιών.
Εισηγούµαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθµ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, περί εκλογής
των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
4. Το υπ’ αρ. 3584/111521/3-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδοµών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ6-ΘΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 7/2014
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθµός Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Χ 140 5407» στη θέση ∆.∆. Πτέρης ∆. Αιγιαλείας,
Π.Ε. Αχαίας, ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε., µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω
εισήγησης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αχιλλεόπουλος Πέτρος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γαρουφαλής Νικόλαος
Μπουχάγιερ Αριστείδης
Παπακωνσταντίνου Κων/νος
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Σταθακόπουλος Ευστάθιος
Τσόγκας Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου
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