
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 25/04-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 419/2016      ΘΕΜΑ :  «∆ωρεάν παραχώρηση κατά 

χρήση τµήµατος δηµοτικού αγροτεµαχίου 

στον οικισµό Μονοπηγάδου για 

τοποθέτηση ειδικής κατηγορίας κεραίας 

χαµηλής περιβαλλοντικής όχλησης» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 04η-11-2016 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 37217/31-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   24   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 2 Αγοραστούδη Ευγενία 
3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 
4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 
6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Πράτανος Απόστολος Προσήλθε στο 4ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο 
συζητήθηκε 1ο. 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Σαµαράς Σωκράτης 
9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   
11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   
12 Κοντοπίδης Γεώργιος   
13 Καρκατζίνος Νικόλαος   
14 Λαγός Νικόλαος   
15 Λιάντας ∆ηµήτριος   
16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

17 Μουστάκας Βασίλειος   
18 Μπίκος Κωνσταντίνος   
19 Πονερίδης Παναγιώτης    
20 Σαραφιανός Χρήστος    
21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
22 Τσολάκης Απόστολος   
23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
24 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
 Λόγω απουσίας της προέδρου του ∆.Σ. προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος και εισηγούµενος το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.∆.Κ. «µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, 
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που 
ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα».  
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 7-12-2015 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε την οποία η υπηρεσία εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση 
κατά χρήση τµήµατος δηµοτικού αγροτεµαχίου στον οικισµό Μονοπηγάδου για τοποθέτηση 
ειδικής κατηγορίας κεραίας χαµηλής περιβαλλοντικής όχλησης  
 
Με την αριθ. 42758/19-10-2015 αίτησή της ο Σύλλογος «Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική 
Κοινότητα» ζητά τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τµήµατος του αριθ. 994ιστ΄τεµαχίου 
αγροκτήµατος Μονοπήγαδου για να τοποθετηθεί Ειδικής Κατηγορίας Κεραία Χαµηλής 
Όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) κατηγορίας Ζ, ενώ µε την αριθ. 44099/29-10-2015 αίτησή της 
κατατέθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία (κοινοποίηση υποβληθείσης αίτησης σε ∆ασαρχείο 
κ.λ.π.) 
 
Με την αριθ. αριθ.393855/39242/17-10-2013  απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας  χορηγήθηκε Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθµού 

ασυρµάτου Κατηγορίας 1 στον ανωτέρω σύλλογο µε την επωνυµία «Ελληνική 
Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα» και διακριτικό τίτλο Ε.Ρ.Α.Κ. µε έδρα τη Καλαµαριά 
Θεσσαλονίκης,  µε την οποία ορίζεται και ως τεχνικός υπεύθυνος ο κ. Οικονόµου Μιχαήλ 
 
Ο Σύλλογος είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς σύµφωνα µε το 
καταστατικό έχει ως σκοπό: 
 
Τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισµού, δια διαλέξεων, δια του τύπου και δια παντός,  
εν γένει, νοµίµου µέσου και δραστηριότητας. 
 Την προαγωγή των συµφερόντων της υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη ή ερασιτέχνη  
ασυρµατιστή, µέσω τόσο συµβατικών µέσων, όσο και δορυφόρου, καθώς και στην 
νοµική του εκπροσώπηση. 
Την ραδιοεπικοινωνία και τον πειραµατισµό, χάριν της προόδου της τέχνης και της  
τεχνικής της. 
Την εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας, προς εξυπηρέτηση των ποικίλλων αναγκών 
του κοινωνικού συνόλου, σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, καταστροφών και 
θεοµηνιών, ως προσφορά πολιτικής προστασίας στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο. 
Την προώθηση και την διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, του εθελοντισµού, της  
φιλίας και των ευγενών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής αδελφότητας. 
 
Ο Σύλλογος προέβη σε διάφορες δραστηριότητες για την πραγµατοποίηση των σκοπών και 
ανέφερε ενδεικτικά:  
1.Την άµεση δραστηριοποίηση των ραδιοερασιτεχνών στους σεισµούς της Καλαµάτας το 
1986. Τα µηχανήµατά τους ήταν τα πρώτα και τα µόνα για τις επόµενες 48 ώρες που 
αποκατέστησαν τις επικοινωνίες των Αρχών της πόλης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες στην 
Αθήνα. 
2.Την άµεση δραστηριοποίηση των ραδιοερασιτεχνών στους σεισµούς της Λευκάδας το 
2004. Τα µηχανήµατά τους ήταν τα πρώτα και τα µόνα για τις επόµενες 48 ώρες που 
αποκατέστησαν τις επικοινωνίες των Αρχών της πόλης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες στην 
Αθήνα. 
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3. Την αποτελεσµατική βοήθεια µελών των ραδιοερασιτεχνών Βόλου και Θεσσαλονίκης στην 
ανεύρεση των συντριµιών του µοιραίου C-130 της Πολεµικής Αεροπορίας στην ΄Οθρυ το 
1991. 
4. Την αποστολή τους στο Αίγιο, που επλήγη από σεισµό, το Μάιο του 1995 για το 
συντονισµό του κλιµακίου του ΟΑΣΠ µε το επιχειρησιακό κέντρο της Αθήνας και τη διακίνηση 
µηνυµάτων. 
5.Την άµεση επέµβαση των ραδιοερασιτεχνών κατά τις µεγάλες πυρκαγιές των περιαστικού 
δάσους Σέιχ Σού της Θεσσαλονίκης το 1997, όταν είχαν καταστραφεί τα τηλεφωνικά καλώδια 
τηλεχειρισµού του ποµπού της ∆ασικής Υπηρεσίας. 
6. Μάρτιος 2016 Παρουσίαση από εξειδικευµένο ραδιοερασιτέχνη του «Ο∆ΗΓΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» εκτάκτων αναγκών στο χώρο  της Πολιτικής 
Προστασίας του Α.Π.Θ. 
7. ∆ιδασκαλία, εκµάθηση και προετοιµασία της τεχνικής και των κανονισµών των 
τηλεπικοινωνιών, δύο φορές τον χρόνο νέων υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών, ώστε να 
υπάρχει η επιτυχία κατά την διάρκεια των εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου και κατόπιν 
αδείας χορηγουµένης από την ΑΠΥ. 
8.Ετοιµότητα και υποδοµές σε ενέργεια κατά την διάρκεια ασκήσεων του ∆ικτύου της Ε.ΡΑ.Κ. 
ώστε στην έκτακτη ανάγκη να υπάρχει αποτελεσµατική και έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών 
και µηνυµάτων, από και προς το κέντρο των αποφάσεων  Αθήνα της Γ.Γ.Π.Π. τις 
Περιφέρειες, τους ∆ήµους  εκατέρωθεν και εν γένει σε οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα 
χρήζει την βοήθεια µας από τους αδειούχους πιστοποιηµένους ραδιοερασιτέχνες, σε 
έκτακτες ανάγκες (Σεισµούς, Πυρκαγιές, Θεοµηνίες,  κ.α.) 
 

  Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση 
τµήµατος 20τµ εκ του αριθ. 994ιστ΄ τεµαχίου του αγροκτήµατος Μονοπήγαδου της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Αντωνίου και συγκεκριµένα στο σηµείο µε συντεταγµένες (στο προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ ΄87) Χ=427121,609 και Υ=4476489,159, προκειµένου ο σύλλογος µε την 
επωνυµία «Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα» και µε τεχνικό υπεύθυνο των κ. 
Οικονόµου Μιχαήλ, να τοποθετήσει ειδικής κατηγορίας κεραία χαµηλής όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) 
και ειδικότερα κατηγορίας Ζ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο Ζ του άρθρου 3 της αριθ. 27217/505/04-06-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1442Β΄/14-06-
2013) . 
Η  διάρκεια της κατά χρήση δωρεάν παραχώρησης θα είναι ίση µε την διάρκεια ισχύος της 
άδειας λειτουργίας ήτοι τα δέκα έτη (17-10-2023), εκτός αν επέλθει παύση λειτουργίας για 
κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7  της αριθ. 27217/505/04-06-2013 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1442Β΄/14-06-2013) «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαµηλής 
Ηλεκτροµαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούµενες από την αδειοδότηση σύµφωνα 

µε την παράγραφο 23 του άρθρου 30 του Ν.4070/2012.» 
Τα ανωτέρω θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί από την αρµόδια 

αρχή (ΕΕΤΤ) βεβαίωση ότι η κεραία που πρόκειται να τοποθετηθεί χαρακτηρίζεται ως 
χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, ήτοι, ότι η συνολική ενεργός 
ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 164W eirp. 

 Η «Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα» οφείλει να τηρεί τους λοιπούς όρους και 
περιορισµούς που ορίζονται στο άρθρο 4 της αριθ. 27217/505/04-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1442Β΄/14-06-2013), συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για τη νόµιµη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο, ενώ όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και δαπάνες της 
εγκατάστασης αποτελούν υποχρεώσεις των εγκαταστατών. 
 
Σηµειωτέον ότι µε την αριθ. 3193/04-08-1999 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 1618Β΄/1999) 
περιήλθε στην κυριότητα του πρώην ∆ήµου Βασιλικών το αριθ. 994ιστ΄τεµάχιο του 
αγροκτήµατος Μονοπήγαδου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου 
 
  Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος είπε ότι η Τοπική Κοινότητα Αγ. Αντωνίου µε την αριθ. 
13/2016 απόφασή της και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την αριθ. 45/2016 
απόφασή της γνωµοδότησαν θετικά για την ανωτέρω παραχώρηση. 
 
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.)  και του Ν. 3852/2010 και της αριθ. 27217/505/04-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1442Β΄/14-
06-2013) και Ν.4070/10-04-2012 (ΦΕΚ 82Α΄/10-04-2012) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα    

 
1. Τη  δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση τµήµατος 20τµ εκ του αριθ. 994ιστ΄ τεµαχίου 
του αγροκτήµατος Μονοπήγαδου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου και συγκεκριµένα 
στο σηµείο µε συντεταγµένες (στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ ΄87) Χ=427121,609 και 
Υ=4476489,159, προκειµένου ο σύλλογος µε την επωνυµία «Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική 
Κοινότητα» και µε τεχνικό υπεύθυνο των κ. Οικονόµου Μιχαήλ, να τοποθετήσει ειδικής 
κατηγορίας κεραία χαµηλής όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) και ειδικότερα κατηγορίας Ζ, υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ζ του άρθρου 3 της αριθ. 
27217/505/04-06-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1442Β΄/14-06-2013) . 
 

2. Η διάρκεια της κατά χρήση δωρεάν παραχώρησης θα είναι ίση µε την διάρκεια ισχύος της 
άδειας λειτουργίας ήτοι τα δέκα έτη (17-10-2023), εκτός αν επέλθει παύση λειτουργίας για 
κάποιον από τους λόγους που αναφέρονταις στο άρθρο 7  της αριθ. 27217/505/04-06-2013 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1442Β΄/14-06-2013)  
 

3. Η παραχώρηση γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί από την αρµόδια αρχή 
(ΕΕΤΤ) βεβαίωση ότι η κεραία που πρόκειται να τοποθετηθεί χαρακτηρίζεται ως χαµηλής 
ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, ήτοι, ότι η συνολική ενεργός ισοτροπική 
ακτινοβολούµενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 164W eirp. 
 

4.  Η «Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα» οφείλει να τηρεί τους λοιπούς όρους και 
περιορισµούς που ορίζονται στο άρθρο 4 της (στ) σχετικής, συµπεριλαµβανοµένης της 
ευθύνης για τη νόµιµη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. 
 

5.  Όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και δαπάνες της εγκατάστασης αποτελούν 
υποχρεώσεις των εγκαταστατών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 419/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

        

       Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

                        ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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