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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έγκρισης επέμβασης σε κατά τεκμήριο δημόσια χορτολιβαδική έκταση, στη θέση «Σταυρός-Μεσσαριά»   

Δήμου  και Νήσου Αστυπάλαιας από την εταιρεία «Γεωργακοπούλου  Αγγελική & ΣΙΑ Ε.Ε.»   για 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού. 

 

Η  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 Έχοντας υπόψη : 

               Α) Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το συγκεκριμένο έργο και πιο συγκεκριμένα 

             1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/κσης και της Αποκεντ.Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α
/2010) και το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236
Α
/2010). 

              2) Την αριθ.οικ.1550/17-3-2011 απόφαση του Γ.Γρ.Αποκ.Διοικ.Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής  διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα»  (ΦΕΚ 484Β/2011). 

             3) Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289
Α
/1979) όπως ισχύουν σήμερα 

(Τελευταία τροποποίηση με το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3818/2010, ΦΕΚ 17
Α
/2010).  

             4) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.3  του Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

(τελευταία τροποποίηση  άρθρο 19 παρ.1 του Ν.3377/2005, ΦΕΚ 202
Α
/2005) 

             5) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2,3 και 4 του Ν.998/79 όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα (τελευταία τροποποίηση  άρθρο 12 παρ.10 του Ν.3851/2010, ΦΕΚ 85
Α
/2010). 

6) Τις διατάξεις του Ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας κλπ» (ΦΕΚ 129Α/2006)  όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση 

της Ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κλπ» 

(ΦΕΚ 85
Α
/2010).  

               7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κλπ» (ΦΕΚ209Α/2011). 
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8) Την αριθ.15277/23-3-2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077Β/2012) «Εξειδίκευση 

διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις πρότυπες 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας κλπ» 

9)Την αριθ.49828/12-11-2008  Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της  Κυβερνητικής 

Πολιτικής «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού  κλπ» (ΦΕΚ 2464Β/2008). 

10)Την αριθ.165384/405/30-1-2012 ΚΥΑ «Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης» (ΦΕΚ 

365Β/2012). 

                Β) Όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα-γνωμοδοτήσεις και πιο συγκεκριμένα 

1) Την   αριθ.3741/2009 απόφαση της  ΡΑΕ  για χορήγηση  εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψη 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και  ΣΗΘΥΑ.  

2) Τo αρ.πρ.2865/8-12-2010 έγγραφο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.Δωδ/νήσου της πρώην Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου περί απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συγκεκριμένου 

έργου. (ΑΔΑ:4ΙΦΔΕΝ-Χ) 

3)  Tην αρ.πρ.5258/23-8-2012 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/ντριας Δασών Δωδ/σου. 

4) Την από 3-12-2012 αίτηση της εταιρείας «Γεωργακοπούλου  Αγγελική & ΣΙΑ Ε.Ε.»   (πρώην 

εταιρεία «Δημήτριος Δήμου & ΣΙΑ Ε.Ε».) 

               5) Την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου. 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Εγκρίνουμε την επέμβαση από την εταιρεία «Γεωργακοπούλου  Αγγελική & ΣΙΑ Ε.Ε.»  στην κατά 

τεκμήριο δημόσια χορτολιβαδική έκταση  (παρ. 6β του αρ. 3 του Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν.3208/03 και το άρθρο 9 του Ν. 3818/10) εμβαδού 4.502,76τ.μ. η οποία βρίσκεται  στη 

θέση  «Σταυρός-Μεσσαριά»,   Δήμου  και Νήσου Αστυπάλαιας και αποτυπώνεται στο από Νοέμβριο 

2012 τοπ.διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Πολιτικού Μηχανικού Φάρκωνα Εμμ.Στυλιανού, ως τμήμα με 

στοιχεία (Α,Β,Γ,…,Ν,Ξ,Α) βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γηπέδου σε ΕΓΣΑ ’87, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

α/α Χ Ψ 

Α 706334.560 4047403.180  

Β 706340.880 4047441.870   

Γ 706412.290  4047478.640   

Δ 706418.930  4047467.970   

Ε 706420.470  4047458.330   

Ζ 706418.550   4047436.620 

Η 706418.830   4047431.880 

Θ  706421.920 4047422.310  

Ι  706404.960 4047414.950  

Κ 706389.720  4047408.620  

Λ  706377.320 4047397.040  

Μ 706368.330   4047398.090 

Ν 706358.520 4047399.620 

Ξ 706344.520 4047401.490 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ = 4.502,76τ.μ. 
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            Η έγκριση επέμβασης χορηγείται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. Oι εκσκαφές θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και θα ληφθεί μέριμνα για τη μικρότερη 

δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου και περιορισμό της στην 

απαραίτητη έκταση, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα της όποιας οπτικής ρύπανσης να είναι τα 

μικρότερα δυνατά. 

2. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα μεριμνήσει για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων 

εκσκαφής (όπου αυτά προκύψουν), θα φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και θα 

αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της 

περιβάλλουσας βλάστησης. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει μέσα 

στον χώρο της καθοριζόμενης έκτασης, με τη παρούσα απόφαση και σε θέσεις που δεν θα 

επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόρριψη 

προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, ακτές, δασικές εκτάσεις  και σε οποιοδήποτε 

οικοσύστημα της περιοχής.  

3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα  κατά την εκτέλεση   των χωματουργικών εργασιών για 

αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών με τη διατήρηση των κλίσεων του εδάφους στην υπάρχουσα 

μορφή.   

4. Η επέμβαση θα περιορισθεί αυστηρά εντός της καθοριζόμενης έκτασης, με τη παρούσα 

απόφαση  και  θα φέρει περίφραξη με σκοπό την προστασία των υλικοτεχνικών υποδομών του 

σταθμού, την αποτροπή ενδεχόμενης πρόκλησης ζημιών, φθοράς ή αφαίρεσης των 

αντικειμένων λειτουργίας του σταθμού και τη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο, σε περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης, σε δημόσια όργανα, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Η 

περίφραξη να γίνει έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση μικρών ζώων 

αφήνοντας ικανό περιθώριο μεταξύ πλέγματος και εδάφους. 

5. Θα τηρηθούν αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου που τίθενται με το αρ.πρ.2865/8-12-

2010 έγγραφο  του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.Δωδ/νήσου της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

(ΑΔΑ:4ΙΦΔΕΝ-Χ) περί απαλλαγής υποχρέωσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου. 

6. Πριν την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης από το 

Δασονομείο Κω. Η εταιρεία με την εγκατάστασή της στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους 

σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους, η μη συμμόρφωσή της δε στους τεθέντες όρους 
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συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και της απόφασης 

έγκρισης επέμβασης, με τις ανακύπτουσες από τη Δασική Νομοθεσία συνέπειες. 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης από το Δασονομείο 

Κω είναι:  

α)  η καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 45 του 

Ν.998/79 όπως προστέθηκε με την παρ.10 του άρθρο 1 του  Ν.3208/03 και το οποίο σύμφωνα 

με την αριθ.165384/405/30-1-2012 ΚΥΑ «Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης» ανέρχεται στο 

ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (2.440,86  

ευρώ). 

β) η οριοθέτηση της έκτασης με κτιστά ορόσημα και με δαπάνες του ενδιαφερομένου 

προκειμένου να γίνει ο  σχετικός έλεγχος της Υπηρεσίας μας. 

8. Η παρούσα έγκριση χορηγείται για όσο διάστημα θα λειτουργήσει το έργο. Σε περίπτωση που 

δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η 

έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες 

διατυπώσεις στη διαχείριση της Υπηρεσίας μας και η Απόφαση αυτή θα πάψει να ισχύει. Η 

εταιρεία υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθεί. 

9. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού η 

εταιρεία οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και 

να αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης, επαναφέροντας την έκταση στην αρχική της μορφή.  

10. Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. 

11. Με τη χορηγηθείσα έγκριση δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών επί 

της εκτάσεως. Το δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εκνίκησης δικαιωμάτων τρίτων 

επί του συνόλου της έκτασης ή μέρους αυτής. 

12. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων και 

αδειών. 

13. Η παρούσα ισχύει από της εγκαταστάσεως στην έκταση και ο έλεγχος εφαρμογής της   

ανατίθεται στο  Δασονομείο Κω και στην Δ/νση Δασών Δωδ/σου. 

 

                                                                                                                 Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Α.                     

                                                                                                           Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                             Μπαλατσούκα Αικατερίνη                                          

                                                                                                                    Δασολόγος MSc 
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      Πίνακας Διανομής: 

1)  Γεωργακοπούλου  Αγγελική & ΣΙΑ Ε.Ε  

      Σάμου 90 – Κορυδαλλός, Αττικής 

      (διά του εξουσιοδοτούμενου πολ.μηχ. 

      Ιωάννη Καλή κατοίκου Χώρα – Αστυπάλαιας) 

 

2)  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

      α) Γραφείο Γεν.Γραμματέα 

      β)Γεν. Δ/νση Δασών & Αγρ. υποθέσεων 

          Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. Δασών 

         Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ.18538 – Πειραιάς 

 

 3) Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ.Δωδ/σου  

      Ολύμπου Καρπάθου 4Β – Ρόδος  (χωρίς σχεδιάγραμμα) 

 

 4) Δασονομείο Κω 

 

 5) Δασονομείο Καλύμνου (χωρίς σχεδιάγραμμα)  
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