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Απφθαζε έγθξηζεο επέκβαζεο επί θαηά ηεθκήξην Γεκφζηαο δαζηθήο έθηαζεο ηεο παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/1979, σο ηζρχεη, γηα ηελ θαηαζθεπή - εγθαηάζηαζε 
Φσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ηζρχνο 499,79 kW (ηκήκα 123) ζε έθηαζε εκβαδνχ 6.248,61 
η.κ., ζηε ζέζε «Γνβξά» Σ.Κ. Μεηαμά, Γήκνπ εξβίσλ, ΠΔ Κνδάλεο, ζηελ πεξηνρή 
αξκνδηφηεηνο Γαζαξρείνπ Κνδάλεο». 

ΑΠΟΦΑΖ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΝΖ  ΓΑΩΝ ΚΟΕΑΝΖ 

 
Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107/η.Α'/30-5-1997) «Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2647/1998 (ΦΔΚ 237/η.Α'/22-10-1998) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α'/7-6-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/η.Α'/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3889/2010 (ΦΔΚ 182/η.Α'/14-10-2010 «Υξεκαηνδφηεζε Πεξηβαιινληηθψλ 

Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5, ηνπ Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/η.Α'/31-03-2011 «Γηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 «Καηάξγεζε αδεηψλ» ηνπ Ν. 4014/2011 

«Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 209/η.Α'/21-9-2011), σο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 55 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4014/2011» ηνπ λφκνπ 

4042/2012 «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ-

Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ - 

Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ 

24/η.Α'/13-2-2012). 
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8. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 1958/2012 ΤΑ (ΦΔΚ 21/η.Β΄/13-1-2012) απφθαζεο Τπνπξγνχ ΤΠΔΝ 

κε ζέκα : «Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη 

ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 

209/Α/2011)». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 «Αληηθαηάζηαζε ησλ άξζξσλ 45 έσο 61 ηνπ N. 998/1979» ηνπ 

λφκνπ 4280/2014 (ΦΔΚ 159/η.Α'/8-8-2014) «Πεξηβαιινληνινγηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή 

πνιενδφκεζε - Βηψζηκε αλάπηπμε νηθηζκψλ - Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 998/1979, κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ηδίνπ 

λφκνπ φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/η.Α'/11-05-2015) «Δθδεκνθξαηηζκφο 

ηεο Γηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21/η.Α/21-02-2016) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 132/2017 (ΦΔΚ 160/η.Α΄/30-10-2017) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.ΔΝ.)» σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 29/2022 (ΦΔΚ 

77/η.Α΄/20-04-2022) θαη ηζρχεη.  

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 81/2019 (ΦΔΚ 119/η.Α΄/8-7-2019) «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, 

κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε  Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – 

Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/η.Α΄/7-08-2019) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, 

ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 6/2022 (ΦΔΚ 17/η.Α΄/4-2-2022) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Γεληθψλ 

Γξακκαηεηψλ, ζχζηαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο, κεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ». 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4951/2022 (ΦΔΚ 129/η.Α/04-07-2022) «Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο - Β' θάζε, Αδεηνδφηεζε 

παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πιαίζην αλάπηπμεο Πηινηηθψλ Θα-

ιάζζησλ Πισηψλ Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ θαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.» 

17. Σελ απφ 13.8.2021 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 4824/2021, (ΦΔΚ 156 Α/2-9-2021): «Κχξσζε: α) ηεο απφ 5.8.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ» (Α' 52) θαη β) 

ηεο απφ 13.8.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

άκεζε ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ Ηνπιίνπ/Απγνχζηνπ 2021 θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο» (Α' 143) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

18. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 - 55 ηνπ Ν. 4915/2022 (ΦΔΚ 63 Α/24-3-2022): «Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ ρέδην Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, δηαηάμεηο γηα ζέκαηα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λνκνζεηηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ/ζπνπδαζηξηψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο γηα 

ηελ έληαμε ζηνλ θιάδν Π.Δ. Δπηηειηθψλ ηειερψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηαθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, δηαηάμεηο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο «Διιάδα 2.0», Δζληθή 

χληαμε Οκνγελψλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

19. Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΤ/48478/3594/16-05-2022 (Β'2415) ΚΤΑ, «Καζνξηζκφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ κεηαθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ινηπψλ ζεκάησλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηεο απφ 13.8.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (Α' 143), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4824/2021 (Α' 156).» 

20. Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΤ/62511/4542/17-06-2022 (Β'3145) Απφθαζε Τπνπξγνχ Π.ΔΝ., 
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«Γηαπηζησηηθή Πξάμε θαηάηαμεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

δαζηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο». 

21. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 15277/23-3-2012 Απνθάζεσο ΤΠΔΚΑ «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο 

έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε αξηζ. 1958/2012 (ΦΔΚ 21/η.Β /13-1- 2012), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ 

λφκνπ 4014/2011» (ΦΔΚ 1077/η. Β79-4-2012). 

22. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 3791/21-01-2013 (ΦΔΚ 104/η.Β724-01-2013) απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ ΤΠΔΝ κε ζέκα : «Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) γηα έξγα 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Β' θαηεγνξία ηεο 10εο νκάδαο 

«Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηεο ππ’ αξηζκ. 1958/2012 (Β'21) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε α/α 1,2, 8 θαη 9». 

23. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 40158/25-08-2010 ΤΑ (ΦΔΚ 1556/η.Β'/22-09-2010) απφθαζεο 

Τπνπξγνχ ΤΠΔΝ κε ζέκα : «Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα θαη θηίξηα ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο» 

24. Σελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ.37674/16 (ΦΔΚ 2471/η.Β'/10-8-2016) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΔΝ 

κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) φπσο 

απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη». 

25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3468/2006 - σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3851/2010 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 126 ηνπ Ν. 4685/2020 θαη ηζρχεη 

- θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ.13 απηνχ πεξί ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο απφ Δ.Π.Ο. 

26. Σελ κε αξηζ. Πξση. Τ.Π.Α.Δ./Φ1/νηθ.26928/16-12-2010 εγθχθιην δηαηαγή ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. πεξί 

εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3851/2010, σο ηζρχεη. 

27. Σελ ππ' αξηζκ. 115963/6070/22-10-2014 απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ (ΦΔΚ 2980/Β'/2014), 

«Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο Τπνδείγκαηνο γηα ηελ Δθηίκεζε ηεο Αμίαο Γαζηθήο Γεο 

ζηελ Διιάδα ...». 

28.  Σελ κε αξηζκ. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΔΚ 2961/η.Β'/3-11-2014) απφθαζε ηνπ 

αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα «Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε : (Α) 

απνθάζεσο έγθξηζεο επεκβάζεσο θαη (Β) πξάμεσο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα». 

29. Σελ κε αξηζ. 132576/6266/19-11-2015 (6ΖΥ4653Π8-Μ4Λ) δ/γή ηνπ Τ.Π.ΔΝ. κε ζέκα 

«Τπνδείγκαηα γηα ηελ έθδνζε : (Α) απνθάζεσο έγθξηζεο επεκβάζεσο & (Β) πξάμεσο 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα». 

30. Σελ κε αξηζ. 117653/6833/28-11-2014 (ΦΔΚ 3302/η.Β') απφθαζε αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

ΠΔΚΑ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο επί επηηξεπηψλ 

επεκβάζεσλ ζε δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο ή δεκνζηέο εθηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/η.Α'/29-12-1979) φπσο ηζρχεη. 

31.  Σελ κε αξηζ. 156157/2343/27-04-2017 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1492/η.Β'/2-05-2017) «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 117653/6833/28-11-2014 αλαπξνζαξκνγήο 

πνζνζηψλ ηνπ χςνπο θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο θιπ» κε ηελ νπνία 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 

32. Σελ κε αξηζ. 143220/4436/28-09-2016 δ/γή ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πεξί εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

Ν.998/79 φπσο ηζρχεη. 

33. Tν 6763/365/24-01-2022 (ΑΓΑ: ΧΕΑΝ4653Π8-4ΥΝ) έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. πεξί νδεγηψλ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξ.8 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 998/1979 σο ηζρχεη, αληίζηνηρα. 

34. Σελ κε αξηζ. 7754/20-01-2017 (ΑΓΑ: 65ΚΥΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

ΑΔΑ: Ω8Φ04653Π8-ΓΤΔ



Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία αλαξηήζεθαλ νη 

Γαζηθνί Υάξηεο φισλ ησλ πξν - Καπνδηζηξηαθψλ Ο.Σ.Α. (ζπλνιηθά 157 Ο.Σ.Α.) ησλ Γήκσλ 

Κνδάλεο, Δνξδαίαο, εξβίσλ - Βειβελδνχ θαη Βνΐνπ ηεο Π.Δ. Κνδάλεο. 

35. Σελ κε αξηζ. 203739/21-12-2017 (ΦΔΚ 50/η.Γ'/14-02-2018) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία θπξψζεθαλ 

κεξηθψο νη Γαζηθνί Υάξηεο ηεο Π.Δ. Κνδάλεο. (ΑΓΑ: 6ΠΚΟΡ1Γ-ΡΔΥ). 

36. Σελ κε αξηζ. 16577/12-02-2021 (ΑΓΑ: ΦΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ 

Κνδάλεο, κε ηελ νπνία αλαξηήζεθε ν (αλακνξθσκέλνο) Γαζηθφο Υάξηεο φισλ ησλ ηνπηθψλ 

θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ Γήκσλ Κνδάλεο, Βνΐνπ, Δνξδαίαο, εξβίσλ θαη Βειβελδνχ 

ηεο Π.Δ. Κνδάλεο, σο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 59731/1-06-2021 (ΑΓΑ: ΧΕΤΡΟΡ1Γ-8ΛΜ) 

θαη ηζρχεη. 

37.  Σελ ππ. αξ. 24110/04-03-2022 (ΑΓΑ: 6ΚΓΟΡ1Γ-ΣΚ3) (ΦΔΚ 177Γ'/31-03-2022) Απφθαζε 

ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία 

αλαθιήζεθε ν κεξηθψο θπξσκέλνο Γαζηθφο Υάξηεο φισλ ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ 

θνηλνηήησλ ησλ Γήκσλ Κνδάλεο, Βνΐνπ, Δνξδαίαο, εξβίσλ θαη Βειβελδνχ ηεο Π.Δ. 

Κνδάλεο, πνπ θπξψζεθε κεξηθψο κε ηηο αξηζ. 12358/467/20-3-2013 (ΑΓΑ: ΒΔΑΗΟΡ1Γ-ΚΑ3, 

ηεχρνο Γ΄ - Φ.Δ.Κ. 170/04-04-2013), 203739/21-12-2017 (ΑΓΑ: 6ΠΚΟΡ1Γ-ΡΔΥ, ηεχρνο Γ' - 

Φ.Δ.Κ. 50/14-02-2018) θαη 7976/22-01-2020 (ΑΓΑ: Φ3Φ0ΟΡ1Γ-0ΥΑ, ηεχρνο Γ' - Φ.Δ.Κ. 

70/13-02-2020) απνθάζεηο, σο πξνο ηα ηκήκαηά ηνπ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 2 άξζξνπ 39 

ηνπ Ν. 4801/2021 θαη ζηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 17, ηνπ Ν. 3889/2010. 

38. Σελ ππ. αξηζ. 24633/08-03-2022 (ΑΓΑ 9ΘΧΟΡ1Γ-ΧΦΞ) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ 

Κνδάλεο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ν αλαξηεκέλνο / κεξηθψο θπξσκέλνο Γαζηθφο Υάξηεο 

φισλ ησλ ηνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ  ησλ Γήκσλ Κνδάλεο, Βνΐνπ Δνξδαίαο, 

εξβίσλ θαη Βειβελδνχ ηεο Π.Δ. Κνδάλεο, ιφγσ ελζσκάησζεο δηνξζψζεσλ πξνδήισλ 

ζθαικάησλ. 

39. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 εδάθην 3 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 998/79 φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,(πξψελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ) πεξί κε χπαξμεο 

άιισλ δηαζεζίκσλ εθηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

40. Σελ αξηζκ. 158577/1580/4-7-2017 εγθχθιην δηαηαγή ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

(ΑΓΑ:Φ1Ρ74653Π8-Χ1Χ) πεξί εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 4462/2017 θαη 4467/2017 

θαη ινηπέο νδεγίεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία : «..ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ν 

δηθαηνχρνο κηαο επέκβαζεο ππνρξεψλεηαη λα πξνβεί ζε δαζνθνκηθέο εξγαζίεο ή 

δαζνηερληθά έξγα , ιφγσ κε εμεχξεζεο αληίζηνηρεο κε ηελ έθηαζε επέκβαζεο πξνο 

αλαδάζσζε ή δάζσζε , ην θφζηνο ηεο δαπάλεο πνπ ζα ηνλ επηβαξχλεη γηα ηηο αλσηέξσ 

εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηεο δαπάλεο αλαδάζσζεο ή δάζσζεο πνπ 

ζα θαηέβαιιε... ». 

41. Σελ κε αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΓΔΤ/13129/351/10-02-2022 (ΦΔΚ 705/Β/16-02-2022) απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή ΤΠΔΝ πεξί νξηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή Μ. 

42. Σελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Μηραήι Γηαηζέγθν, 

Γηπι. Μεραληθφ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Παλεπηζηεκίνπ. 

Θεζζαιίαο (Α.Μ. Σ.Δ.Δ. 85875). 

43. Σν κε αξηζ. Πξση. 1683305.2454608/08-12-2021 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Κνδάλεο πεξί Δθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «SOLAR RES XXXVIII 38 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.», κε αξηζ. Γ.Δ.ΜΖ. 161758436000, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν - κεηαμχ 

άιισλ - νξίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο θαη εθπξφζσπνο, ν θνο Μεζζαξίηεο Ησάλλεο. 

44. Σν κε αξηζ. Πξση. 502406/01-11-2021 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο πεξί 

ρνξήγεζεο βεβαίσζεο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ 

Πάξθνπ, ζε θνηλφρξεζηε έθηαζε εκβαδνχ 1.855.438,25 η.κ., ζηελ Σ.Κ. Μεηαμά, ηνπ Γήκνπ 

εξβίσλ, Π.Δ. Κνδάλεο κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζε απηή. 

ΑΔΑ: Ω8Φ04653Π8-ΓΤΔ



45. Σελ κε αξηζ. Πξση. ΤΠΠΟΑ/24160/28-01-2022 Γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ έξγσλ Ζπείξνπ, Βνξείνπ Ηνλίνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηα έξγα: 

«Δγθαηάζηαζε 181 Φσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζην αγξνηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

«Γνβξά», ηνπ αγξνθηήκαηνο Μεηαμά, ηεο Κνηλφηεηαο Μεηαμά, ηνπ Γήκνπ εξβίσλ ηεο Π.Δ. 

Κνδάλεο», κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζε απηή. 

46. Σν κε Α.Π. 186768/03-12-2021 Απνδεηθηηθφ πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο αηηήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «SOLAR RES XXXVIII 38 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.», ζηελ αξκφδηα ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ. 

Π.Γ.Μ., πεξί απαιιαγήο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζην Μεηαμά 

(Αγξνηεκάρην 123 ηζρχνο 499,79kW) θαη ηελ απφ 24-12-2021 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

Μεζζαξίηε Η., Γηαρεηξηζηή ηεο SOLAR RES XXXVIII 38 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ., πεξί κε 

ιήςεο αξλεηηθήο απάληεζεο επί ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 

47. Σελ απφ 07-12-2021 αίηεζε ηεο εηαηξείαο SOLAR RES XXXVIII 38 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ. 

(έιαβε αξ. πξση. 162899/10-12-2021 Γ/Υ Κνδάλεο). 

48. Σν απφ 09-02-2022 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο SOLAR RES XXXVIII 38 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ. 

κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (έιαβε αξ. πξση. 16546/15-02-2022 Γ/Υ Κνδάλεο). 

49. Σν αξ. πξση. 28235/17-03-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ ΠΓΜ. 

50. Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηνλ αλαξηεκέλν (αλακνξθσκέλν) Γαζηθφ Υάξηε ηεο Π.Δ. 

Κνδάλεο δηαπηζηψλεηαη φηη ε έθηαζε επέκβαζεο, εκπίπηεη ζε θαηεγνξία κνξθήο/θάιπςεο ΓΓ 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελ γέλεη δαζηθέο εθηάζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/79 σο ηζρχεη. 

51. Σελ αξ. 49/2021 (ΑΓΑ: 696ΟΡ1Γ-Ξ5Η) απφθαζε Δπηηξνπήο Γαζνινγίνπ Π.Δ. Κνδάλεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.620.648,89 η.κ. - εληφο ηεο νπνίαο 

πεξηιακβάλεηαη ε αλσηέξσ έθηαζε - απνδφζεθε ν εηδηθφηεξνο ραξαθηεξηζκφο ηεο δαζηθήο 

έθηαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/1979, σο ηζρχεη. 

52. Σελ αξ. 169249/2234/19-05-1980 (ΦΔΚ 499/Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί ηδξχζεσο κφληκνπ 

θαηαθπγίνπ ζεξακάησλ ζηε ζέζε Γνβξά, Βάιηα θηι, θνηλνηήησλ Σξηγσληθνχ, Πξνζήιηνπ θηι 

Ν. Κνδάλεο. 

53. Σελ αξηζκ. Πξση. 79339/20-07-2022 ζεηηθή πξφηαζε - εηζήγεζε ηνπ Γαζαξρείνπ Κνδάλεο, 

γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο επέκβαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξ. 3α θαη 3γ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρχεη θαη ηεο παξ. 8, ηνπ άξζ. 

5, ηνπ Ν. 3937/2011 σο ηζρχεη. 

54. Σα ζρεηηθά κε ην θάθειν ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ζην πξνο πινπνίεζε 

έξγν. 

 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε  
 

Δγθξίλνπκε ηελ επέκβαζε απφ ηελ ελδηαθεξφκελε «SOLAR RES XXXVIII 38 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.», επί θαηά ηεθκήξην Γεκφζηαο δαζηθήο έθηαζεο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ν. 998/1979 σο ηζρχεη, εκβαδνχ 6.248,61 η.μ., θαηφπηλ θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο 

ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο  έθηαζεο θαη ηεο ππνβνιήο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 

αλαδάζσζεο ή δάζσζεο έθηαζεο ηδίνπ εκβαδνχ κε εθείλεο ζηελ νπνία εγθξίζεθε ε εθρέξζσζε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέκβαζεο, ζε πεξίπησζε δε κε εμεχξεζεο έθηαζεο πξνο αλαδάζσζε ή 

δάζσζε κε εθηέιεζε δαζνθνκηθψλ εξγαζηψλ ή εηδηθνχ/σλ δαζνηερληθνχ/σλ έξγνπ/σλ, ζχκθσλα 

κε εγθεθξηκέλε κειέηε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 8ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 998/1979. 

H έθηαζε εκπίπηεη ζην Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ) «Γνβξά Βάιηα» Κνδάλεο. 

Ζ παξνχζα έγθξηζε ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αηηεζείζα ρξήζε ή έξγν θαη γηα φζν 

ρξφλν εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηεο επέκβαζεο. 

ΑΔΑ: Ω8Φ04653Π8-ΓΤΔ



Σν πξνο πινπνίεζε θαη ππφ εγθαηάζηαζε έξγν : «Φωηοβοληαϊκό πάρκο ιζτύος 

499,79kW (ημήμα 123)» βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Γνβξά» Σ.Κ. Μεηαμά, Γήκνπ εξβίσλ, ΠΔ Κνδάλεο, 

ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηνο Γαζαξρείνπ Κνδάλεο. 

Ζ αλσηέξσ έθηαζε επέκβαζεο - εκβαδνχ 6.248,61 η.μ.- απνηππψλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη 

ζην απφ Ννέκβξην 2021 αξκνδίσο ζεσξεκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

(Σκήκα 123), θιίκαθαο 1:500, ηνπ Γηπι. Αγξνλφκνπ-Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ (Α.Μ. Σ.Δ.Δ. 

121987), θ. Γεκεηξίνπ Γξαθφπνπινπ, κε ζηνηρεία θνξπθψλ πεξηκέηξνπ Α - Β - Γ- Γ - Α θαη 

ζπληεηαγκέλεο βαζηδφκελεο ζην Δζληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ 1987 (φπσο 

εκθαίλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα), ην νπνίν ζπλνδεχεη ηε παξνχζα απφθαζε. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ ΚΟΡΤΦΩΝ ( ΔΓΑ 87 ) 

Κορσθή 

Α/Α 
Υ Τ 

Α 331211.192 4440575.083 

Β 331240.967 4440574.236 

Γ 331237.882 4440470.371 

Γ 331147.278 4440473.566 

Α 331211.192 4440575.083 

 

Ζ έγθξηζε επέκβαζεο δίδεηαη ππφ ηνπ εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 

1. Να ηεξνχληαη απαξαίηεηα νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη 

εγθξίζεηο άιισλ Τπεξεζηψλ ή Φνξέσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

2. Ζ δηακφξθσζε ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε 

θαη νη επηηξεπηέο εθζθαθέο ζα είλαη κφλν νη ηερληθά απαξαίηεηεο, πεξηνξηδφκελεο απζηεξά 

ζηα φξηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 

3. Λακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε κηθξφηεξε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ψζηε ηα δπζκελή απνηειέζκαηα απηήο ζην νηθείν θαη επξχηεξν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, λα είλαη ηα κηθξφηεξα δπλαηά. 

4. Ζ δηθαηνχρνο ηεο επέκβαζεο «SOLAR RES XXXVIII 38 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.», ζην εμήο 

γηα ζπληνκία «δηθαηνχρνο», κεξηκλά γηα ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, 

θέξεη ηελ επζχλε γηα πηζαλή δεκηά ζε ηξίηνπο θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηβάιινπζαο δαζηθήο βιάζηεζεο. 

Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε εθηάζεηο ππαγφκελεο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ή ζε παξαθείκελα ξέκαηα. 

5. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή θάζε είδνπο δψλεο κε θπζηθή βιάζηεζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

δσληαλψλ θπηνθξαθηψλ. Ζ θζνξά ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε 

δπλαηή. Ζ αλάγθε απνκάθξπλζεο ηεο ππάξρνπζαο θπηηθήο χιεο ζηελ πεξηνρή αλάπηπμεο 

ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ηνπηθήο Γαζηθήο 

Αξρήο. Σα δαζηθά πξντφληα πνπ ηπρφλ ζα παξαρζνχλ ζα δηαθηλεζνχλ θαη δηαηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. 

6. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ απνθπγή δηαηαξάμεσλ ελψ ε δεκηνπξγία πξαλψλ ζα 
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δηακνξθσζεί θαη επηηεπρζεί θαηάιιεια αθελφο πξνο απνηξνπή θαη απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ 

θαη εκθάληζεο δηαβξσηηθψλ θαηλνκέλσλ, αθεηέξνπ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο βιάζηεζεο. 

7. Να απνθεπρζεί ε πεξίθξαμε ηεο έθηαζεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξηζεί απαξαίηεηε λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηχπν ηεο, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη εληαία ζην ζχλνιν 

ησλ Φ/Π ψζηε λα κείλεη αλεκπφδηζηε ε δηέιεπζε φισλ ησλ δψσλ κεηαμχ φκνξσλ 

πεξηθξαγκέλσλ εθηάζεσλ επηηξέπνληαο ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηεο κηθξνπαλίδαο ηεο 

πεξηνρήο (ρειψλεο, ζθαληδφρνηξνη, θηι). 

8. Θα ππάξμεη πξφβιεςε ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ή ησλ ηπρφλ επηζθεπηψλ ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Απαηηείηαη επ’ 

απηνχ φπσο ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ 

δηαηξέρνπλ νη παξαπάλσ. 

9. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δελ ζα παξεκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πθηζηάκελσλ νδψλ, φπσο ε νκαιή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν, ε εθηέιεζε ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δαζψλ απφ παξάλνκεο θαηαιήςεηο, ιαζξνυινηνκίεο θιπ. 

10. Σπρφλ λέα δηάλνημε ή βειηίσζε πθηζηάκελεο νδνπνηίαο κε αιιαγή ησλ γεσκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο, ζα γίλεη θαηφπηλ ζρεηηθήο δαζνηερληθήο κειέηεο αθνινπζνχκελε απφ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο δαζηθήο νδνπνηίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ 

ππεξεζία θαη ζα εγθξηζεί αξκνδίσο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο. 

11. ηα ηκήκαηα ησλ εθηάζεσλ φπνπ αζθείηαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα (βφζθεζε), 

ηκεκαηηθφο θαη φρη ζπλνιηθφο απνθιεηζκφο ηεο πξφζβαζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο. 

12. Δμαζθάιηζε πξφζβαζεο θηελνηξνθψλ ζηηο εθηάζεηο γεο φπνπ δελ δηεμάγνληαη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο. 

13. Να πξνβιεθζεί ν εηδηθφο ζρεδηαζκφο ησλ βάζεσλ ζηήξημεο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπο, κε ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε βφζθεζε ακλνεξηθίσλ εληφο ην Φ/Β 

ζηαζκνχ. 

14. Να πξνβιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε δηφδσλ πξνζπέιαζεο ησλ κεγαιχηεξσλ δψσλ 

(βννεηδή) ζε ηπρφλ πθηζηάκελνπο βνζθφηνπνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

15. Δθφζνλ ππάξρεη πεδίν εθαξκνγήο θαη είλαη ηερληθά εθηθηφ, λα γίλεη θχηεπζε ρισξίδαο ζε 

νξηζκέλεο δψλεο θάησ απφ ηνπο ειηαθνχο ηρλειάηεο, ε νπνία ζα είλαη ρξήζηκε γηα άιιεο 

αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. κειηζζνθνκία). 

16. Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο απαιιάζζεηαη ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3468/2006, σο ηζρχεη θαη 

ηεο αξηζ. Πξση. Τ.Π.Α.Δ./Φ1/ νηθ.26928/16-12-2010 εγθχθιηνπ δηαηαγήο Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζρεηηθά ππνβιεζέληα έγγξαθα. 

17. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αλαθαιπθζνχλ αξραηφηεηεο, ε δηθαηνχρνο νθείιεη εθ 
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ηνπ λφκνπ λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

18. Γίλεηαη πξφβιεςε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάζηεζεο ησλ δηαηαξαρζέλησλ ρψξσλ κε θχηεπζε ή 

κε ζπνξά ησλ θαηαιιήισλ πξνζεθφλησλ ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο εηδψλ, ζπκθψλσο ηεο 

εηδηθήο δαζνηερληθήο κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζεί γηα ηηο εθηάζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 

έξγα ππνδνκήο. Ζ θξνληίδα ησλ θπηψλ απηψλ ζα ζπλερηζηεί γηα φζν πθίζηαηαη ην έξγν, κε 

επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο επέκβαζεο. Ζ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ εδαθηθνχ νξίδνληα ζα 

πινπνηεζεί κε πξνζνρή θαη ζα δηαθπιαρζεί θαηάιιεια γηα κειινληηθή ρξήζε απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ρψξνπ. 

19. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηε γχξσ έθηαζε, πιελ ησλ θαζνξηζκέλσλ γηα ηελ 

επέκβαζε έθηαζε. 

20. Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ή επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο έθηαζεο, πέξαλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζθνπνχ. 

21. Ζ παξνχζα έγθξηζε ρνξεγείηαη ππέξ ηνπ πξνζψπνπ ή θνξέα πνπ εγθξίζεθε θαη ηζρχεη 

απζηεξά γη απηφ. Σπρφλ αιιαγή ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ζα απαηηεζεί ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο κφλν σο ην πξφζσπν ή ηνλ θνξέα ρσξίο αιιαγή ησλ ινηπψλ 

φξσλ ηεο επέκβαζεο. 

22. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξσζεί ή εθιείςεη ή νπνηεδήπνηε ήζειε κεηαβιεζεί ν ζθνπφο 

γηα ηνλ νπνίνλ δίδεηαη ε έγθξηζε απηή θαη δελ ηεξεζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη φξνη ε έθηαζε 

ζα επαλέιζεη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο ζηε δηαρείξηζε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο θαη ε παξνχζα 

απφθαζε παχεη λα ηζρχεη. 

23. ηελ πεξίπησζε παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ν δηθαηνχρνο νθείιεη φπσο απνκαθξχλεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ηνπνζέηεζε εληφο ηεο εθηάζεσο θαη απνθαηαζηήζεη ην ρψξν ηεο 

επέκβαζεο ζχκθσλα κε κειέηε απνθαηάζηαζεο πνπ ζα ζπληαρζεί θαη ε έθηαζε επαλέξρεηαη 

ζην θαζεζηψο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηεο. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηα αλσηέξσ επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 998/1979 φπσο ηζρχεη. 

24. Ζ εγθαηάζηαζε ζηελ έθηαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε πξσηφθνιιν εγθαηάζηαζεο ην νπνίν ζα 

ζπληάμεη ην Γαζαξρείν Κνδάλεο θαη αληίγξαθν ηνπ ζα απνζηαιεί αληηζηνίρσο ζηε Γ/λζε 

Γαζψλ Κνδάλεο θαη ζηε Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δθαξκνγήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. Οη ζέζεηο επέκβαζεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη απζηεξά 

πξνζδηνξηδφκελεο ζην έδαθνο δηα ηνπ πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο πνπ ζα ζπληαρζεί, 

δχλαηαη δε λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο δαζηθήο αξρήο, αλ 

πξνθφςνπλ ζνβαξά δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ζηελ έθηαζε είλαη ε έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ή εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ. 

25. Ζ δηθαηνχρνο ηεο επέκβαζεο νθείιεη πξηλ ηε εγθαηάζηαζή ηεο λα πξνβεί ζηελ νξηνζέηεζε 

ηεο ππφ έγθξηζε έθηαζεο κε παζζάινπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηηο θνξπθέο πεξηκέηξνπ απηήο, 

ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο. 
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26. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ειέθηξηζε / ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ ζηελ έθηαζε είλαη ε ππνβνιή 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο αλαδάζσζεο ή δάζσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζηελ παξάγξαθν 8, ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 998/1979 φπσο ηζρχεη. Ζ αλαδάζσζε ή 

δάζσζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ δηθαηνχρν ηεο επέκβαζεο κε δαπάλεο ηεο επί ηε 

βάζεη ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Γαζαξρείν Κνδάλεο θαη ζε 

πεξίπησζε κε εμεχξεζεο έθηαζεο πξνο αλαδάζσζε, κε ππνβνιή εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη 

εθηέιεζε δαζνθνκηθψλ εξγαζηψλ ή εηδηθψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θφζηνπο αληηζηνίρνπ κε ην 

θφζηνο ηεο δαπάλεο αλαδάζσζεο ή δάζσζεο, πνζνχ 4.054,72€ (Σεζζάρων τιλιάδων 

πενήνηα ηεζζάρων Δσρώ και εβδομήνηα δύο λεπηών) (ζπληειεζηήο «Μ» επί ην ζηαζεξφ 

πνζφ ησλ 35 € θαηά ζηξέκκα), πνπ ζα θαηέβαιιε, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ ζε θάζε πεξίπησζε 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 45 

ηνπ Ν.998/1979, σο ηζρχεη. χκθσλα κε ηελ παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.998/1979, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζ. 49, ηνπ Ν. 4951/22 (ΦΔΚ 129 Α/4-7-2022), ε δηθαηνχρνο ηεο 

επέκβαζεο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ επηζπκεί λα πξνβεί ζε θακία 

πεξαηηέξσ ελέξγεηα ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αλαδάζσζεο ή δάζσζεο, ή κε 

άιιν δαζνθνκηθφ ή δαζνηερληθφ έξγν θαη επηζπκεί λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαδάζσζεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο 

κειέηεο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ζηνλ εηδηθφ θσδηθφ Δηδηθφο 

Φνξέαο Γαζψλ. 

27. Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ε δηθαηνχρνο ζηελ έθηαζε πξνζθνκίδνληαη νη εγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο κειέηεο φπνπ απαηηνχληαη (φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο έγθξηζεο νδνπνηίαο, είηε 

απνηειεί απηή θχξην έξγν, είηε είλαη ζπλνδφ). 

28. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε δεηείηαη ην νξηδφκελν ζηελπαξάγξαθν 8ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λφκνπ 

998/1979 φπσο ηζρχεη θαη ζηηο ζρεηηθέο Τ.Α., αληάιιαγκα ρξήζεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 1.794,42 € (Υιλίων επηακοζίων ενενήνηα ηεζζάρων Δσρώ και ζαράνηα δύο 

λεπηών) θαη πξέπεη λα θαηαηεζεί ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ εθάπαμ, ζηνλ εηδηθφ θσδηθφ 

Δηδηθφο Φνξέαο Γαζψλ, είηε ζηηο ΓΟΤ ζηνλ θσδηθφ ΚΑΔ 83894 θαη αθνξά έζνδα ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ - Δηδηθφ Φνξέα Γαζψλ, είηε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην ινγαξηαζκφ 

26671/8 (ΗΒΑΝ GR 2101000240000000000266718). 

29. Ζ δηθαηνχρνο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζηελ έθηαζε απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο 

ηεο πξάμεο έγθξηζεο επέκβαζεο, ελψ ε κε ζπκκφξθσζε ηεο ζηνπο ηεζέληεο φξνπο 

ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά ηελ αλάθιεζε ηνπ πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο, κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο απφ ηελ Γαζηθή Ννκνζεζία ζπλέπεηεο. 

30. Ζ παξνχζα έγθξηζε δελ απαιιάζζεη ηελ δηθαηνχρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάδεηαη κε 

άδεηα ή έγθξηζε ή ηήξεζε φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ άιιεο Αξρήο, αλ απφ πθηζηάκελεο δηαηάμεηο 

πξνθχπηεη ζρεηηθή ππνρξέσζε, νχηε ππνθαζηζηά ηπρφλ άιιεο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο θαη 

άδεηεο. 

31. Πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο, 

νπδεκία επέκβαζε ζεσξείηαη επηηξεπηή. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1265646
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32. Ζ παξνχζα έγθξηζε δελ ζπληζηά εκπξάγκαην ή ελνρηθφ δηθαίσκα επί αθηλήησλ, δελ ζίγεη 

εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη δελ απνηειεί ζηνηρείν απφδεημεο 

ηδησηηθψλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ. 

33. Σν Γεκφζην δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εθλίθεζε εθ κέξνπο ηξίησλ ηεο έθηαζεο, επί 

ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε επέκβαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Σ' ηνπ Νφκνπ 998/1979 

σο ηζρχεη ή γηα αμηψζεηο ηξίησλ εθφζνλ απφ ηελ πινπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ 

ζηγνχλ παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 

34. Ζ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαηίζεηαη ζην Γαζαξρείν 

Κνδάλεο. 

 

 

                   Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  
                               Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΚΟΕΑΝΖ 
 
 
 
                 ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΑΓΗΑΝΝΖ 
                                        ΓΑΟΛΟΓΟ 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
 

 

1. Τ.Π.ΔΝ. 
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο 
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ 
Σκήκα Δπηηξεπηψλ Δπεκβάζεσλ ζηα Γαζηθά Δδάθε, Πάξθσλ θαη Αιζψλ 
Σέξκα Αιθκάλνο, 115 28. Ηιίζηα, Αζήλα 

 

2. Δπηζεψξεζε Δθαξκνγήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο  
Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
Γ/λζε πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ 
Μαξίθαο Κνηνπνχιε 62.  
Σ.Κ 45445. ΗΧΑΝΝΗΝΑ              

 

3. Γαζαξρείν Κνδάλεο.  
ΔΝΣΑΤΘΑ 
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