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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   πρακτικού 19ης /6-12-2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Οριοθέτηση χώρου εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη 
θέση «Παλαιόκαστρο» της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  290/2011

Στην  Αγιά σήμερα  6/12/2011 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00 στην  αίθουσα 
συνεδρίασης  «Χρυσαλλίδα»  συνήλθε  σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση  το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.18967/5-12-2011 
γραπτή  και  τηλεφωνική  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεοδώρου που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Προέδρου 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργύρης Νικόλαος 3. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

20. Γιάνναρος Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Μαρούδας Ρίζος 23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Στάθης Νικόλαος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρίσκεται  ο  Δήμαρχος  Γκουντάρας 

Αντώνιος  και  ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγιάς  κ.  Πατσιαβούδης 
Στέργιος.

Τα πρακτικά τηρούνται από τον ειδικό γραμματέα Μπουρνάκα Γιάννη.
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Ο  Πρόεδρος  αφού  διαπίστωσε  τη  νόμιμη  απαρτία  κήρυξε  την  έναρξη  της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:

«Με  τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/10  ορίζεται  ότι  σε  
κατεπείγουσες  περιπτώσεις,  η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση  
πρέπει  να  αναφέρεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα  
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται  
για το κατεπείγον των θεμάτων.

Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  
χαρακτήρα και είναι οι εξής:

Η συζήτηση  του  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  κρίνεται  κατεπείγουσα  διότι  
θίγονται  άμεσα τα  συμφέροντα  του  Δήμου,  λόγω της  έναρξης  εργασιών στο χώρο  
εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Παλαιόκαστρο» της Δημοτικής  
Κοινότητας Αγιάς, από τη Δ.Ε.Η.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον  
της συζήτησης του θέματος».

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου 
• τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος και 
εισέρχεται στη συζήτησή του.

Θέμα: Οριοθέτηση χώρου εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη 
θέση «Παλαιόκαστρο» της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  290/2011

Ο Πρόεδρος κ.  Θεόδωρος Σουλιώτης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ.  Αντώνη 
Γκουντάρα που είπε:

«Καλέσαμε  σήμερα  σε  συνεδρίαση  το  δημοτικό  συμβούλιο,  με  τη  μορφή  του  
κατεπείγοντος, διότι έχουν αρχίσει κάποιες εργασίες, όσον αφορά την ηλεκτροδότηση  
του  σταθμού  3G της  COSMOTE,  στην  περιοχή  «Παλιόκαστρο»  της  Δημοτικής  
Κοινότητας Αγιάς.

Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις,  
που αυτό μας απασχόλησε. Σήμερα ένα επιπρόσθετο στοιχείο που σας δόθηκε με την  
ημερήσια διάταξη είναι  η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και κατά κάποιο τρόπο η  
άδεια  εγκατάστασης  αυτής  της  κεραίας,  με  ημερομηνία  έκδοσης  στις  25/5/2010.  Η  
μελέτη περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης του σταθμού 3G της  COSMOTE στην 
περιοχή  «Παλιόκαστρο»  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγιάς,  παραλήφθηκε  από  τον  
πρώην Δήμο Αγιάς στις 31/5/2010 και η ημερομηνία, προκειμένου να ασκηθεί ένσταση  
κατά της μελέτης αυτής, ήταν τρεις μήνες από την ημέρα δημοσίευσης στον τύπο. Η  
δημοσίευση στην εφημερίδα έγινε 1/6/2010. 
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Όλα αυτά σας τα λέω επειδή παλαιότερα αλλά και  τώρα έχουν δει  το φως της  
δημοσιότητας, διάφορα κείμενα σχετικά με τις ευθύνες που έχουμε ως δημοτική αρχή  
για την εγκατάσταση του σταθμού 3G της  COSMOTE στην περιοχή «Παλιόκαστρο»  
Αγιάς. Εμένα δεν με πειράζει να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί και που μας  
αναλογεί ως παράταξη αλλά και ως ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο. 

Δε γίνεται  όμως να μιλάμε για περιβαλλοντικούς όρους στο δημοτικό συμβούλιο  
που ανέλαβε 1/1/2011. Για το τι έγινε με τους περιβαλλοντικούς όρους η ευθύνη είναι  
συγκεκριμένη και αναφέρετε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν μπορούσε κανένας από  
εμάς, που δεν συμμετείχαμε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, να εκφράσει άποψη  
και  βέβαια δεν μας έπεφτε λόγος και δεν μας ρώτησε και κανένας για το αν είναι  
σωστοί οι περιβαλλοντικοί όροι. Μ’ αυτό δεν θέλω να βγάλω την ευθύνη από πάνω  
μου, όμως εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι και απόλυτα σωστοί με όλους. Δεν γίνεται  
εγώ, ο κος Πατσάς και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι να χρεωθούμε κάτι για το οποίο  
δεν γνωρίζαμε και δεν ήταν της αρμοδιότητάς μας. Γι’ αυτό λοιπόν θα ήθελα όταν θα  
γράφουμε στις εφημερίδες να είμαστε προσεκτικοί. 

Υπάρχει  μια  υπόνοια  ότι  αυτή  η  κεραία  εκπέμπει  τόσο  που  μπορεί  να  πεθάνει  
κόσμος, ενώ όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά υπάρχει μόνιμος σταθμός που  
μετράει καθημερινά την εκπομπή της. Είναι πολύ εύκολο να δει τις μετρήσεις ο κάθε  
πολίτης μέσω του διαδικτύου.

Αγαπητοί συνάδελφοι είναι ένα θέμα που απασχόλησε πολύ το δημοτικό συμβούλιο  
και την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αισθητικά μπορεί να μη μας  
αρέσουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες και όρια για το πώς θα πολιτευόμαστε ή  
αντιπολιτευόμαστε, για το που μπορούμε να παρέμβουμε, για το τι αρμοδιότητα έχει η  
κάθε υπηρεσία. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και  
το  Εργαστήριο  Ραδιοεπικοινωνιών  του  Αριστοτελείου  Θεσσαλονίκης  νομίζω  ότι  
αρχίζουμε  σιγά  -  σιγά  να  λέμε  ότι  δεν  πιστεύουμε  τίποτα.  Αλλά  όσον  αφορά  την  
εκπομπή αυτής  της  κεραίας,  έχουμε  μετρήσεις  καθημερινές  και  αποδεδειγμένες  που  
δείχνουν  ότι  δεν  υπάρχει  παράβαση  των  ορίων.  Με  λίγα  λόγια  δεν  μπορούμε  να  
επικαλεστούμε,  από  τη  στιγμή  που  υπάρχουν  επιστημονικά  στοιχεία,  ότι  η  κεραία  
εκπέμπει  παραβαίνοντας  τα  επιτρεπτά  όρια,  αλλά  το  μόνο  που  μπορούμε  να  
επικαλεστούμε είναι το αισθητικό κομμάτι. Νομίζω ότι για να δει κάποιος την κεραία  
πρέπει να κάνει μεγάλο κόπο, αλλά ας πούμε ότι αισθητικά μας ενοχλεί όλους μας.  
Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε όλοι, εδώ στο δημοτικό συμβούλιο, ότι το πρόβλημά  
μας δεν είναι η εκπομπή,  είναι ξεκάθαρα το αισθητικό κομμάτι. 

Τώρα για να μπορέσουμε να πούμε ότι  αυτή η κεραία θα φύγει  από κει  και θα  
αποτρέψουμε  κάθε άλλη εργασία  τοποθέτησης  κεραίας,  ένας  και  μοναδικός τρόπος  
υπάρχει και σας τον ανέλυσα διεξοδικά σε προηγούμενες συνεδριάσεις μας.

Επανέρχομαι  για  το  θέμα  της  σύμφωνης  γνώμης  με  βάση  τα  στοιχεία  και  την  
πρόταση που μας κατέθεσε η αρχαιολογική υπηρεσία, προκειμένου να συμφωνήσουμε ή  
όχι, θέμα του δημοτικού συμβουλίου είναι, στον χαρακτηρισμό χώρου έκτασης 332,62  
στρεμμάτων ως αρχαιολογικό, όπως αυτός απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  
του Τοπογράφου Μηχανικού Βαλάρη Δημήτριου, το οποίο κατατέθηκε στο Δήμο μας,  
συνημμένο  στην  υπ’αριθμ.2195/26-4-2011  πρόταση  χαρακτηρισμού  της 7η  Εφορίας  
Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων,  έτσι  ώστε  στη  συνεχεία  να  μας  δοθεί  η  δυνατότητα  να  
ξανακάνουμε συζητήσεις για νέους περιβαλλοντικούς όρους και ότι άλλο απαιτείται για  
να βγουν νέες άδειες ή για να εγκατασταθούν ενδεχομένως άλλες κεραίες. Καμία άλλη  
δυνατότητα αποκλεισμού δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι μιλάμε για ιδιοκτησίες στις  
οποίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν σε εκμίσθωσή τους για εγκατάσταση  
κεραιών.
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Η πρότασή μου είναι  να γνωμοδοτήσουμε θετικά στο χαρακτηρισμό του χώρου,  
στην θέση «Παλαιόκαστρο» της Δ.Κ. Αγιάς, ως αρχαιολογικό.

Επίσης προτείνω τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από: τον Πρόεδρο του  
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Σουλιώτη, την Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας  
Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα,  του Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.  Βασίλειο Καψάλη,  
Μαυρογιάννη Αντώνιο και Σιμούλη Θωμά και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας  
Αγιάς κ. Πατσιαβούδη Στέργιο, που έργο της θα είναι η  εξεύρεση νέας θέσης για την  
εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς».

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα που είπε: 
«Κύριε  Πρόεδρε , Δήμαρχε και Συνάδελφοι,
Είναι  σημαντική  η  καταγραφή  των  απόψεων  για  ένα  θέμα  που  μας  έχει  

απασχολήσει αρκετά στα προηγούμενα Δημοτικά συμβούλια.
Σε ότι αφορά την κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στη θέση Παλαιόκαστρο θα πρέπει  

να είμαστε ξεκάθαροι και κατά την άποψη μου δεν θα πρέπει να μας φοβίζει τίποτε.
Βασική μας επιδίωξη θα πρέπει να είναι η προστασία του περιαστικού αλσυλλίου το  

οποίο αγκαλιάζει  κατά κάποιο τρόπο τον οικιστικό ιστό της Αγιάς και είναι σημείο  
αναφοράς αισθητική του τοπίου ευρύτερα .  

Με  την  κήρυξη  της  περιοχή  ως  αρχαιολογικού  χώρου  επιτυγχάνεται,  κατά  την  
άποψή μου,  η προστασία του περαστικού αλσυλλίου και η αισθητική του τοπίου το  
οποίο δίνει στην πόλη της Αγίας μια εικόνα θετική.

Το γεγονός πως οι παρεμβάσεις και οι δραστηριότητες στην περιοχή (οικιστικές,  
γεωργικές) δεν απαγορεύονται  λόγω του χαρακτήρα της  αρχαιολογικής ζώνης, αλλά  
απλά  ελέγχονται  και  γίνονται  κατόπιν  ειδικής  άδειας  από  την  αρχαιολογία,  δεν  
σημαίνει πως εμποδίζεται η ανάπτυξη της περιοχής αντίθετα ευνοείται διότι γίνονται με  
τους όρους της αειφόρου ανάπτυξης.

Επίσης σημαντικό είναι να αναφερθεί πως με την κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου  
μπορεί  να  επιτευχθεί   η  απομάκρυνση  της  ήδη  υπάρχουσας  κεραίας  και  να  μην  
επιτραπεί η εγκατάσταση άλλης επόμενης.

Τέλος  εκφράζω  αποκρυσταλλωμένη  ξεκάθαρη  άποψη  υπέρ  της  εισήγησης  του  
Δημάρχου, να κηρυχθεί ο χώρος αρχαιολογικός διότι μόνο έτσι πιστεύω πως μπορούμε  
να είμαστε ειλικρινής απέναντι στους πολίτες και στην τοπική μας κοινωνία.

Οτιδήποτε άλλο μπορεί να ειπωθεί για το θέμα αυτό πιστεύω πως είναι υποκριτικό  
και  εξυπηρετεί άλλα πράγματα». 

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος που είπε:
«Φοβάμαι  ότι  και  η  κεραία  που  υπάρχει  σήμερα  θα  μείνει  και  ο  χώρος  θα  
χαρακτηρισθεί  αρχαιολογικός. 
Όπως έχω πει και σε προηγούμενες  συνεδριάσεις είναι  μεγαλύτερη η ζημιά που θα  
προκαλέσουμε με το χαρακτηρισμό του χώρου ως  αρχαιολογικό από τη ζημιά που  
προκαλεί η κεραία.
Επειδή η εγκατάσταση της κεραίας έγινε και με άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας,  
νομίζω ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί θέμα.
Καταλήγοντας  λέω  ότι  εγώ  δεν  ψηφίζω  τον  χαρακτηρισμό  του  χώρου  ως  
αρχαιολογικό».
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Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Νέοι 
Ορίζοντες» κ.  Βασίλειος Κουτσαντάς που είπε: 
«Θα συμφωνήσω με την εισήγηση του Δήμαρχου, μετά και από τη διαβεβαίωση ότι δεν  
θα προκύψουν και δεν θα προκληθούν προβλήματα στη γύρω περιοχή και θα ψηφίσω  
θετικά ως προς την οριοθέτηση του χώρου στη θέση «Παλιόκαστρο» ως αρχαιολογικό,  
αφού  με  τον  τρόπο  αυτό  εξασφαλίζουμε  ότι  ο  χώρος  δεν  θα   καταλήξει  πάρκο  
κεραιών». 

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.  Βασίλειος Καψάλης που είπε: 
 «Δεν ψηφίζω την εισήγηση του Δημάρχου, συμφωνώ μόνο με την πρότασή του για  
σύσταση επιτροπής που θα έχει έργο εξεύρεσης και υπόδειξης χώρου για τοποθέτηση  
κεραιών.  Η  δημοτική  αρχή  δεν  είχε  ποτέ  σταθερή  γνώμη  για  την  κεραία,  την  
αναπροσάρμοζε ανάλογα με τις πιέσεις της κοινής γνώμης και τελευταία συντάχθηκαν  
με την πρόταση ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι μηδενική (μετά τις συνεχείς  
μετρήσεις, όπως ισχυρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
 Η Δημοτική Αρχή άργησε να πάρει πρωτοβουλίες. Έπρεπε να καλέσει, (σεβόμενη τις  
ανησυχίες  του  κόσμου)  την  Εταιρεία  και  να  προσπαθήσει  μαζί  της  για  νέα  θέση  
τοποθέτησης της κεραίας, πράγμα που η Εταιρεία θα το έκανε. Άργησε και πλέον η  
κατάσταση δεν είναι ανατρέψιμη, γιατί η Εταιρεία ξεκίνησε διαδικασία ηλεκτροδότησης  
της κεραίας.
Η δε πρόταση του Δημάρχου για αρχαιολογικό χώρο εκεί, θα βάλει φρένο στην όποια  
ανάπτυξη στο συγκεκριμένο μέρος.
Όσο για την επιτροπή στην οποία θα μετέχω για να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια  
εξεύρεσης χώρου με την ελπίδα ότι  εκεί  θα μεταφερθεί  και  η επίμαχη κεραία) μου  
θυμίζει ο Δήμαρχος Γκουντάρας τον Παπανδρέου που, αφού μας έβαλε στο μνημόνιο  
πριν από δύο χρόνια ο Παπανδρέου με τα τόσα αρνητικά του, ήθελε να κάνει τώρα  
Δημοψήφισμα!  Έτσι  και  ο  Δήμαρχος  Αγιάς,  αφού  τοποθέτησε  στύλους  Δ.Ε.Η.  για  
ηλεκτροδότηση της κεραίας,  η Εταιρεία,  μας λέει  ο Δήμαρχος δεν κάνουμε και  μια  
Επιτροπή……..».

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 
Ορίζοντες» κ. Θωμάς Σιμούλης που είπε:
«Ως  μέλος  της  προηγούμενης  δημοτικής  αρχής  αναλαμβάνω  την  ευθύνη  που  μου  
αναλογεί για την τροπή που πήρε το θέμα. Θα συμφωνήσω όμως με την πρόταση του  
Δημάρχου,  μετά  βέβαια  και  από  τη  διαβεβαίωση  του  ιδίου  και  των  αρμοδίων  
υπηρεσιών, ότι το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στα σημεία που διέρχεται  
μέσα από το πευκοδάσος, θα είναι υπόγειο και θα το προφυλάσσει από πυρκαγιά, αφού  
θεωρώ ότι είναι η μοναδική πρόταση που δίνει λύση στο πρόβλημα και αποτρέπει τη  
δημιουργία πάρκου κεραιών στο πιο αισθητικό κομμάτι της Αγιάς.
Επίσης  θεωρώ  ότι  για  το  θέμα  πρέπει  να  δοθεί  οριστική  λύση  μέσα  από  Γενικό  
Πολεοδομικό Σχέδιο της Αγιάς, όταν αυτό έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  
με τον καθορισμό θέσης για την εγκατάσταση κεραιών γενικά».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου που είπε: 
«Κύριε  Πρόεδρε  νομίζω  ότι  δεν  χειριστήκαμε  καλά  το  θέμα  μέχρι  σήμερα.  
Εφησυχάσαμε αδικαιολόγητα με την νομιμότητα, με τις μετρήσεις και τα λεγόμενα του  
ειδικού που παραβρέθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση.



6

Ως προς την  επιλογή  της  θέσης  πιστεύω ότι  δεν  είναι  το  μοναδικό σημείο  που  θα  
μπορούσε  να εγκατασταθεί  η  κεραία.  Γιατί  λοιπόν  να  μην  έχουμε  ζητήσει  από την  
εταιρία κινητής τηλεφωνίας την επιλογή άλλης θέσης;
Υπάρχει  η  λύση  των  πολλών  κεραιών  χαμηλής  εμβέλειας  που  θα  μπορούσαμε  να  
προτείνουμε στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας.
Ως προς την επικινδυνότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η Διεθνής Κοινότητα  
ανησυχεί γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αποφάσεις του συνηγόρου του  
πολίτη  και  τόσες  καταδικαστικές  αποφάσεις  δικαστηρίων  σε  βάρος  των  εταιριών  
κινητής τηλεφωνίας. θα μπορούσαμε όλες αυτές τις αποφάσεις να τις εκμεταλλευτούμε.  
Θα  μπορούσαμε  επίσης  να  επικαλεστούμε  και  εκμεταλλευτούμε  την  Αρχή  της  
Προφύλαξης που θεσπίσθηκε στο Διεθνές Δίκαιο και να ζητήσουμε από την εταιρία να  
μην εγκαταστήσει την κεραία στο συγκεκριμένο σημείο.
Ως προς τις  τιμές της ακτινοβολίας.  Ακούσαμε σήμερα ότι  οι  τιμές είναι  σε ανεκτά  
επίπεδα, σύμφωνα με τις μετρήσεις και όχι σε ασφαλή επίπεδα για τα οποία δεν μιλάει  
κανείς.  Οι  τιμές  δεν  είναι  σταθερές  και  μεταβάλλονται  ανάλογα  με  τη  χρήση  του  
δικτύου  κινητής  τηλεφωνίας.  Όσον  αφορά  για  το  αν  εμείς  μπορούμε  να  
αμφισβητήσουμε τις μελέτες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σας λέω ότι οι ίδιοι οι  
επιστήμονες  έχουν  διαφορετικές  απόψεις  και  αμφισβητούν  τα  επιτρεπτά  επίπεδα  
ακτινοβολίας.
Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση είναι άκαιρη, διότι ότι ήταν να γίνει τη στιγμή που  
έπρεπε δυστυχώς δεν έγινε.
Εάν χαρακτηρίσουμε το χώρο ως αρχαιολογικό όχι μόνο δεν θα λύσουμε το πρόβλημα  
αλλά θα το πολλαπλασιάσουμε γι’ αυτό και θα καταψηφίσω».

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς  κ. Στέργιος Πατσιαβούδης που είπε: 
«Για μια τελειωμένη υπόθεση καταναλώνεται πάρα πολύς χρόνος.
Νομίζω  ότι  το  θέμα  είναι  πιο  ξεκάθαρο  απ’  όσο  θέλουμε  να  το  παρουσιάσουμε.  
Μάλλον κάποιοι θέλουν να θολώσουν τα νερά, να τρομοκρατήσουν κόσμο μ’ αυτά που  
λένε δεξιά και αριστερά. Το κύριο πρόβλημα είναι η αισθητική και όχι η ακτινοβολία.
Εγώ επειδή θεωρώ ότι εκφράζω την κοινωνία της Αγιάς και εφόσον η κοινωνία της  
Αγιάς  επιθυμεί  να απομακρυνθεί  η κεραία της  COSMOTE, είμαι  και εγώ υπέρ της  
απομάκρυνσής της. 
Με ποιο τρόπο; 
Ένας τρόπος είναι να προταθεί στην COSMOTE ένας άλλος χώρος και να πάμε εκεί.  
Αλλά τόση ώρα συζητάμε τέτοιο χώρο δεν άκουσα. 
Ο άλλος τρόπος είναι αυτός που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, δηλαδή να χαρακτηρισθεί ο  
χώρος αρχαιολογικός και θα συμφωνήσω μ’ αυτόν».

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Μετά από τόση συζήτηση για το θέμα, ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που φέρουν  

ακέραιη την ευθύνη για το τι έχει συμβεί στη περιοχή δεν λένε να το κατανοήσουν, να  
αποδεχθούν την ευθύνη τους και να ζητήσουν συγνώμη από την τοπική κοινωνία, όχι  
ότι απλά την ταλαιπώρησαν αλλά συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τη βομβαρδίζουν με  
ένα σωρό ψέματα. 

Ο χώρος που βρισκόμαστε δεν είναι  δικαστήριο,  ούτε εμείς  είμαστε εδώ για να  
αποδώσουμε ευθύνες. Άκουσα όμως και είναι προς τιμήν τους, τον κ. Κουτσαντά και  
τον κ. Σιμούλη να αναλαμβάνουν με παρρησία την ευθύνη τους, ενώ απεναντίας από  
εσάς κ. Καψάλη , που δυστυχώς έχετε τα πάντα μπλεγμένα στο μυαλό σας, δεν άκουσα  
το  παραμικρό  περί  ευθύνης  σας  λέτε  και  δεν  υπήρξατε  δημοτικός  σύμβουλος  της  
προηγούμενης δημοτικής αρχής.
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Για  μια  φορά  ακόμα  προσπαθείτε  με  πυροτεχνήματα  και  μεγαλοστομίες  να  
καλύψετε την αδυναμία και  ανικανότητά σας και βέβαια να μεταφέρετε  τις  ευθύνες  
αλλού, εκφράζοντας εικασίες και λέγοντας πράγματα που δεν μπορούν να σταθούν.

Καμιά εταιρία λοιπόν, για οποιαδήποτε επένδυση της, που έχει εξασφαλίσει χωρίς  
καμιά αντίρρηση όλες τις  εγκρίσεις  που απαιτούνται  από το Νόμο, δεν μπαίνει  στη  
διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  γιατί  αυτό  όπως  αντιλαμβανόμαστε  όλοι,  απαιτεί  
επιπλέον χρόνο αλλά και επιπλέον χρήματα.

Ο μόνος τρόπος για να προφυλαχθεί η περιοχή «Παλαιόκαστρο», της Δημοτικής  
Κοινότητας Αγιάς, είναι αυτός που με μεθοδικότητα ολοκλήρωσε και φέρνει για μια  
φορά ακόμη σήμερα προς ψήφιση η δημοτική αρχή και αυτός είναι ο χαρακτηρισμός  
της  περιοχής  ως  αρχαιολογική.   Γεγονός  είναι  ότι  μ’  αυτόν  τον  τρόπο  δεν  
διασφαλίζουμε  την  απομάκρυνση της  υπάρχουσας κεραίας,  γιατί  αυτή πήρε έγκριση  
πριν  τον  χαρακτηρισμό  της  περιοχής  και  γιατί  δεν  είναι  τόσο  εύκολο  όσο  μερικοί  
νομίζετε  και  λέτε  να  υποδειχθεί  άλλη  περιοχή  εγκατάστασης  κεραιών  χωρίς  να  
προκληθούν παρόμοιες αντιδράσεις. Όμως με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι δεν θα  
τοποθετηθούν άλλες κεραίες και η περιοχή δεν θα γίνει πάρκο κεραιών.

Άκουσα και την παρέμβαση του κ. Βασίλειου Πολύμερου, δημότη μας και κατόχου  
ακινήτου στην περιοχή, ο οποίος συνηγόρησε με την πρόταση μας και απορώ γιατί δεν  
συμφωνούμε όλοι μ’ αυτή την πρόταση, αφού εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την  
προστασία της περιοχής. Αναρωτιέμαι μήπως δεν είναι αυτός ο στόχος σας;».

 
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

 την εισήγηση του Δημάρχου
 τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς,
 την  υπ’  αριθμ.128/2011  απόφασή  του  με  θέμα: Διατύπωση  απόψεων  για  τον 

χαρακτηρισμό αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Παλαιόκαστρο» Δ.Κ. Αγιάς,
 την  υπ’  αριθμ.165/2011 απόφασή  του  με  θέμα:  Γνωμοδότηση  για  τον 

χαρακτηρισμό  χώρου  ως  αρχαιολογικό,   στην  θέση   «Παλαιόκαστρο»  της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και

 τις διατάξεις του άρθρου 12 του  N. 3028/2002  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τον χαρακτηρισμό χώρου έκτασης 332,62 στρεμμάτων 
ως  αρχαιολογικό,  στη  θέση  «Παλαιόκαστρο» της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγιάς, 
όπως  αυτός  οριοθετείται  και  απεικονίζεται  στο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  του 
Τοπογράφου  Μηχανικού  Βαλάρη  Δημητρίου,  που  κατατέθηκε  στο  Δήμο  μας 
συνημμένο στην  υπ’αριθμ.2195/26-4-2011 πρόταση χαρακτηρισμού της 7η  Εφορίας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Β. Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Γιαννουλέα Χριστίνα Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγιάς,
2. Σουλιώτη Θεόδωρο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,
3. Μαυρογιάννη Αντώνιο, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας,
4. Καψάλη Βασίλειο, δημοτικό σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας,
5. Σιμούλη Θωμά, δημοτικό σύμβουλο ελάσσονος μειοψηφίας και
6. Πατσιαβούδη Στέργιο, Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Αγιάς.
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Έργο της επιτροπής είναι:
• η  διενέργεια  επαφών  και  συζητήσεων  με  την  εταιρία  κινητής  τηλεφωνίας 

COSMOTE σχετικά με τη δυνατότητα μετακίνησης της κεραίας σε άλλη θέση, 
απ’ αυτή που σήμερα είναι εγκατεστημένη.

• η  διενέργεια  έρευνας  και  η  σύνταξη  έκθεσης,  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο, 
σχετικά με την εξεύρεση νέας θέσης για την μελλοντική εγκατάσταση κεραιών 
στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς.

Ο  επικεφαλής  και  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος 
μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κ.κ  Πατσάς  Κυριάκος,  Καψάλης 
Βασίλειος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, καταψήφισαν την οριοθέτηση του χώρου 
ως αρχαιολογικού και υπερψήφισαν τη συγκρότηση της επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 290/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


