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EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΛΙΒΑΓΔΙΑ  05-03-2021 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2437/266632/2020 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ   
 

 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ   

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΓΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ   

Σαρ. Γ/λζε 

Σαρ. Κψδηθαο                      

: 

: 

Φίισλνο 35-39, Ληβαδεηά 

 32131  
 ΠΡΟ : SPES SOLARIS– SOLAR CONCEPT Α.Δ. 

Λ. Κεθηζίαο 64 & Πξεκεηήο  

15125 Μαξνχζη Αηηηθήο 

Email:info@schellas.gr 

 

Πιεξνθνξίεο : Μπαηζνχιεο η. Παλαγηψηεο 

Σειέθσλν 

Email  

: 

: 

: 

2261350215  

batsoulis@viotia.pste.gov.gr 

tperydroik-vio@pste.gov.gr 

 

 

    ΚΟΗΝ  : ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΠΡΟ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  

 

ΑΠΟ ΦΑΖ  

 

ΘΔΜΑ : Τπαγσγή ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ 

Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηζρχνο 1,84 MW ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία SPES 

SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. ζηε ζέζε «Άνυ δένδπα» (κεηεγθαηάζηαζε απφ ηε ζέζε 

Υαξατληίλη ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ ) ηεο Γ.Δ. Αιηάξηνπ ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ - Θεζπηέσλ ηεο Π.Δ. 

Βνησηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/10 (ΦΔΚ 241/Α/27.12.2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

3. Σελ κε απ. ππυη. οικ. 26937/1403/20.05.2011 (ΦΔΚ 1282/Β/16.06.2011) „‟Απφθαζε Αλάζεζεο 

ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ θαη κεηαβίβαζε άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ – Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο 

Πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Άξζξν 1 παξ. Β¨. 

4. Σελ κε αξ. πξση. οικ.195424/2932 (ΦΔΚ 773Τ.Ο.Γ.Γ./23.09.2019) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη 

αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ». 

mailto:batsoulis@viotia.pste.gov.gr
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5. Σελ αξ. πξση.οικ. 204072/3050/12.09.2019 (ΦΔΚ 3538/Β/201/) (ΑΓΑ: 6ΩΥΔ7ΛΖ-ΝΑΚ) Απφθαζε 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο «Αλάζεζε άζθεζεο ηνκέσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

Υσξηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο». 

6. Σελ αξ. πξση. oικ. 161321/2735/12.08.2020 (ΦΔΚ 640/ΤΟΓΓ/14.08.2020) (ΑΓΑ: ΩΕΤΖ7ΛΖ-

4ΦΤ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο «Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξίζκ. 

Οηθ. 195424/2932/02.09.2019 Απφθαζεο νξηζκνχ Θεκαηηθψλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη αλάζεζεο άζθεζεο ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ». 

7. Σελ κε αξ. πξση.:οικ. 22160/598/29.01.2020 (ΦΔΚ 316Β/06.02.2020) απφθαζε ηεο 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Βνησηίαο ¨Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Πξντζηακέλνπο 

Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο¨. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3010/02 (Α91) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 

96/61/ΔΔ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.09.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηζρχεη. 

11. Σν Ν.4685/2020 (Φ.Δ.Κ. 92/Α) ¨Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

12. Σελ Τ.Α. 1958/2012 (ΦΔΚ 21/B/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». 

13. Σελ Τ.Α. κε αξηζκ. ΓΗΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΔΚ 2471/Β/10.08.2016) Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε 

ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 

4014/21.09.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

14. Σνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη.  

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24/Α) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε 

ηελ Οδεγία 2000/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο». 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/2009). 

17. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 37111/2021/2003 «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 

θνηλνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 
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ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002» (ΦΔΚ 1391/Β/03). 

18. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΖΠ.11014/703/Φ104 (ΦΔΚ.332/Β/20.03.03) πεξί Γηαδηθαζίαο Πξνθαηαξηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

(Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.1650/1986 (Α‟160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ …. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

19. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Απιθμ. 15277/23.03.2012 (ΦΔΚ 1077/Β/09.04.2012) „‟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 αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ21/Β/13.01.2012), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

4014/2011'' ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/04.06.2010) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Π.Δ.Κ.Α.». 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3468/06 (ΦΔΚ.129/Α/04.06.2010) ¨Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο¨ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

22. Σελ απόθαζη – 49828/08 (ΦΔΚ 2464/Β/03.12.08) «Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ» φπσο ηζρχεη. 

23. Σν Ν. 4203/2013 (ΦΔΚ 235/Α ) «Ρπζκίζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο …». 

24. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ.3791/13 (ΦΔΚ.104/Β/24.01.2013) ¨Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο 

(ΠΠΓ) γηα έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Β Καηεγνξία ηεο 10εο 

Οκάδαο «Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηεο ππ‟ αξηζκ. 1958/2012 (Β΄ 21) 

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

25. Σν Ν.3894/2010 (ΦΔΚ 204/Α/2010) “Δπηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86Α‟/2012). 

26. Σν Ν. 4643/2019 (ΦΔΚ 193/Α/2019) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 24 απηνχ. 

27. Σν απ.ΤΠΔΝ/ΓΑΠΔΔΚ/31378/1207/27.03.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Δλαιιαθηηθψλ Καπζίκσλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. “Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4643/2019”. 

28. Σελ Τ.Α. Απιθμ. ΤΠΔΝ/ΓΑΠΔΔΚ/74123/2971 (ΦΔΚ 3149/Β/30.07.2020) Καζνξηζκφο ηνπ 

κέγηζηνπ νξίνπ ζπλνιηθήο ηζρχνο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζε αγξνηηθή γε εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη 

επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ≤ 1 MW ζε αγξνηηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε MW αλά Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ 
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αξκφδησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 2637/1998 (Α‟ 200) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4643/2019 (Α‟ 193) θαη ηζρχεη. 

29. Σν γεγνλφο φηη ε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ έθηαζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.998/1979 (ΦΔΚ Α΄279) γηα 

έθδνζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε έξγα Α.Π.Δ., ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν Α.2.β. ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3468/2006 (ΦΔΚ Α‟ 129), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ 

άξζξνπ ηνπ Ν.3851/2010 (ΦΔΚ Α‟ 85), δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη ηειεζηδηθήζεη. 

30. Σελ κε αξηζκ. Πξση.:26298/2003 Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 1469/Β΄/10.10.2003) «Γηα 

Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδνο». 

31. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 36259/1757 (ΦΔΚ 1312/Β/2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 

32. Σελ Κ.Τ.Α. αξ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΔΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ (ΗΜΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 

4042/2012 (Α΄/24), φπσο ηζρχεη».  

33. Σελ ππ. αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΥΩΠ/76104/1176 (Φ.Δ.Κ. 299/ΑΑΠ/2018) Τ.Α. Έγθξηζε Αλαζεψξεζεο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη Πεξηβαιινληηθή 

Έγθξηζε απηνχ.  

34. Σελ κε απ.ππυη.1726/11/10-01-2012 (ΑΓΑ: ΒΟΝ57ΛΖ-7Γ) Απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ.Β. ¨Έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζρχνο 

1,72431MW ηεο εηαηξείαο «SOLAR CONCEPT ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α.Δ» κε 

δ.η. «SOLAR CONCEPT Α.Δ.» ζηε ζέζε «Υαξατληίλη»  ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο¨.  

35. Σν Ν.4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18.04.2013) ¨Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα 

ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο¨. 

36. Σελ κε από 30-11-2020  (απ.ππυη. 2437/266632/15-12-2020 ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ) αίηεζε  ηεο 

εηαηξείαο SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E  κε ηελ νπνία ελεκέξσζε ηνλ θαθέινπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ,  γηα ηελ έγθξηζε κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ απφ 

ηε ζέζε «Υαξατληίλη» ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ ζηε ζέζε «Άλσ δέλδξα» ηεο Γ.Δ.  Αιηάξηνπ ηνπ Γήκνπ 

Αιηάξηνπ - Θεζπηέσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο , βάζεη ηεο ππ‟ άξηζκ. 104453/06.10.2020 Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο θαη  θνηλνπνηήζεθε ζηελ ππεξεζία καο  θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ππαγσγή ζε ΠΠΓ 

Φ/Β ζηαζκνχ  ηζρχνο 1,84 MW  ζηε ζέζε «Άλσ δέλδξα» (κεηεγθαηάζηαζε απφ ηε ζέζε Υαξατληίλη 

ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ ) ηεο Γ.Δ. Αιηάξηνπ ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ - Θεζπηέσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε 

ζπλεκκέλα : 

i. Σελ απφ 27-11-2020 Γήισζε Τπαγσγήο ζε ΠΠΓ γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Β 

ηεο 10εο νκάδαο. 

ii. Σελ απφ 28-11-2020 Σερληθή Έθζεζε. 

iii. Σν απφ 28-11-2020 Σεχρνο ζπκβαηφηεηαο.  
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iv. Σν απφ Νοέμβπιο 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα - ράξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (Αξ.ρ. 1) θιίκαθαο 1:5.000.000. 

v. Σν απφ Νοέμβπιο 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα - ράξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (Αξ.ρ. 2) θιίκαθαο 1:50.000 – Τπφβαζξν ράξηε ΓΤ (θχιιν ΒΑΓΙΑ¨). 

vi. Σν απφ Ηούλιορ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (Αξ.ρ. MIL – P 001) 

θιίκαθαο 1:1.000.  

vii. Σελ απφ Ηούλιορ 2020 Υσξνζέηεζε Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ (Αξ.ρ. MIL – P 002) θιίκαθαο 

1:1.000. 

viii. Σν απφ Νοέμβπιορ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα – ράξηεο πεξηνρψλ απνθιεηζκνχ ΑΠΔ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (Αξ.ρ. 5) θιίκαθαο 1:50.000. 

ix. Σν απφ Νοέμβπιορ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα – αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ (Αξ.ρ. 6) θιίκαθαο 1:50.000. 

x. Σν απφ Οκηώβπιορ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα – Γίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ 1r κε ππνζηαζκφ (Αξ.ρ. 7) θιίκαθαο 1:5.000. 

xi. Σν απφ Νοέμβπιορ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα – φδεπζε δηθηχνπ Μ.Σ. ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ (Αξ.ρ. 1 Α) θιίκαθαο 1:5.000 . 

xii. CD κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

xiii. Σελ ςπ’ απιθμ. 1178/2011 Απόθαζη ΡΑΔ ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζηελ αξρηθή ζέζε «Υαξατληίλη»  ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ.  

xiv. Σελ ςπ’ απιθμ. 0149/2020 Βεβαίσζε Παξαγσγνχ ΡΑΔ (ΑΓΑ: 9Θ92ΗΓΞ-ΝΚ3) γηα ην ελ ιφγσ 

έξγν ζηε λέα  ζέζε «Άλσ Γέληξα» Γ.Δ. Αιηάξηνπ ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ – Θεζπηέσλ. 

xv. Σελ απ.7/2011 Τ.Α (ΦΔΚ 2459/Β/ 03.11.2011) «Έληαμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ «Παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηξηάληα ελλέα (39) θσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) πάξθσλ 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 131,074 MW», θπξηφηεηαο ηεο «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT 

A.E.», ζηηο Γηαδηθαζίεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Ν. 3894/2010 σο ηζρχεη».  

xvi. Σελ κε απ.ππυη. 00369/10.05.2018 νξηζηηθή πξνζθνξά ζχλδεζεο απφ ηνλ ΑΓΜΗΔ ζηε ζέζε 

«Υαξατληίλη»  ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ (πίλαθαο 1, α/α 3). 

xvii. Σν κε απ.ππυη.1692,1732/18.11.2019 έγγξαθν ρξήζεσλ γεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκηθνχ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ 

Γ. Θεβαίσλ γηα ηε λέα ζέζε ¨Άλσ δέλδξα¨ ησλ Γήκσλ Οξρνκελνχ θαη Αιηάξηνπ, κε ην 

αληίζηνηρν ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (Οθηψβξηνο 2020, θιίκαθαο 1:50.000), κε ην 

νπνίν ε ζέζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ εκπίπηεη ζε πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ επηπέδνπ Γήκνπ ή Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

xviii. Σελ κε απ.ππυη.104453/06.10.2020 Έγκπιζη μεηαθοπάρ θέζηρ εγθαηάζηαζεο δψδεθα (12) 

Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΦΠΗΔ) ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT Α.Δ.», νη νπνίνη έρνπλ 
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ππαρζεί ζην θαζεζηψο ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ λ. 3894/02.10.2010 (ΦΔΚ 204, Α') 

δπλάκεη ηνπ λ. 4146/2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ.  

xix. Σν κε απ.ππυη.ΤΠΠΟΑ/ ΓΓΑΠΚ/ ΔΦΑΒΟΗΩ/ 660510/ 471097/ 6042/ 02.12.2019 έγγξαθν 

ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Βνησηίαο, κε ην αληίζηνηρν ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

(Οθηψβξηνο 2020, θιίκαθαο 1:5.000), κε ην νπνίν δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ζηε λέα ζέζε ¨Άλσ δέλδξα¨ ησλ Γήκσλ Οξρνκελνχ 

θαη Αιηάξηνπ ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ έγγξαθν.  

xx. Σν κε απ.ππυη.ΤΠΠΟΑ/ ΓΓΑΜΣΔ/ ΤΝΜΣΔΑΑΔΚ/ 563001/ 58947/ 9445/ 23.10.2019 

έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Αηηηθήο Αλ. ηεξεάο 

Διιάδαο & Κπθιάδσλ, κε ην αληίζηνηρν ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (Οθηψβξηνο 

2020, θιίκαθαο 1:5.000), κε ην νπνίν δειψλεηαη φηη ν ρψξνο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζηε λέα ζέζε 

¨Άλσ δέλδξα¨ ησλ Γήκσλ Οξρνκελνχ θαη Αιηάξηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ δελ εληάζζεηαη ζε πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε απφ ην ΤΠ.ΠΟ.Α. σο 

ηζηνξηθφο ηφπνο αξκνδηφηεηαο ΤΝΜΣΔΑΑΔΚ.  

xxi. Σελ κε απ.ππυη.20258/02-02-2021 (ΑΓΑ: 6ΖΔ9ΟΡ10-ΓΣΩ) πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηνπ 

Γαζαξρείνπ Θεβψλ ηεο έθηαζεο  υρ μη δαζικού σαπακηήπα . 

xxii. Σελ απφ 04-03-2021  Τ. Γ. κε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο πξνζθνξάο ζχλδεζεο απφ ηνλ αξκφδην 

δηαρεηξηζηή .   

37. Σν κε αξ. απ.ππυη. 97573/18-9-2020  έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 

ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ    

Και επειδή : 
ζχκθσλα κε ην αξ. 97573/18-9-2020  έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 
ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ πνπ αλαθέξεη .: 
“..........Τν ελ ιόγσ έξγν έρεη ππαρζεί ζηηο πξνλνκηαθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3894/02-12-2010 (ΦΔΚ 
204,Α’) «Δπηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ», ηνπ νπνίνπ 
πξσηαξρηθό ζθνπό απνηειεί ε επηηάρπλζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηνδνηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ε 
άκεζε πινπνίεζε ησλ ππαρζέλησλ εληόο ησλ δηαηάμεσλ απηνύ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, ζηα 
πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θ/β ζηαζκώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 297,216MW κεηά 
από έγθξηζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηα 
ππ’ αξ. θύιινπ ΦΔΚ 2459/03-11-2011 & 1787/06-06-2012. 
Σρεηηθά κε ηε δεηεζείζα Βεβαίσζε γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο Αγξνηηθήο γεο ζεκεηώλνπκε ηα εμήο: 

 Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν 4146/13, (ΦΔΚ 90 Α/13) νη Σηξαηεγηθέο 
Δπελδύζεηο εμαηξνύληαη από ηελ απαγόξεπζε άζθεζεο νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηόηεηαο ζε 
αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζρεηηθή δηάηαμε αλαθέξεη «Η 
απαγόξεπζε ηεο2πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 56, δελ ηζρύεη εθόζνλ 
πξόθεηηαη γηα εθηέιεζε ζηξαηησηηθώλ έξγσλ, πνπ αθνξνύλ ηελ εζληθή άκπλα ηεο ρώξαο, 
θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Τ.Α. 
πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ ή γηα πεξηπηώζεηο Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ ηνπ λ. 3894/2010 
ηδίσο γηα επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ θαη ζπλδένληαη κε ηε κεηαπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 
ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ». 

 Η αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο αλαθέξεη όηη «…..ηξνπνπνηείηαη ην γ΄εδάθην ηεο 
παξ. 6ηνπάξζξνπ 56 ηνπ λ. 2637/1998, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 3851/2010, έηζη ώζηε 
λα επεθηαζεί ε άξζε απαγόξεπζεο εγθαηάζηαζεο ζε αγξνηηθέο γαίεο πςειήο 
παξαγσγηθόηεηαο θαη ζε πεξηπηώζεηο Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ. 
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 Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε άξζε ηεο απαγόξεπζεο εγθαηάζηαζεο ζε γαίεο πςειήο 
παξαγσγηθόηεηαο αθνξά όιεο ηηο Σηξαηεγηθέο Δπελδύζεηο θαη όρη κόλν όζεο ζπλδένληαη κε 
κεηαπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ........” 

Γεδνκέλνπ φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΦΒ ζηαζκφ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο ζηξαηεγηθή 
επέλδπζε, δεν ιζσύει η απαγόπεςζη εγκαηάζηαζηρ ζε γη ςτηλήρ παπαγυγικόηηηαρ, 
παξαθαινχκε γηα ηε ηαρχηεξε δπλαηή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ησλ ΠΠΓ. 
 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Σελ Τπαγσγή ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο 

(κεηεγθαηάζηαζε) Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηζρχνο 1,84 MW ηνπ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. ζηε ζέζε «Άλσ δέλδξα» (αξρηθή ζέζε 

«Υαξατληίλη» ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ) ηεο Γ.Δ. Αιηάξηνπ ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ – Θεζπηέσλ  ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο εμήο: 

 

1. ηοισεία ηος έπγος. 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηε Γήισζε Τπαγσγήο είλαη : 

  

Ονομαζία ηος έπγος ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΗΥΤΟ 1,84MW 

Θέζη - Πεπιοσή “ΑΝΩ ΓΔΝΓΡΑ” ΣΖ Γ.Δ. ΑΛΗΑΡΣΟΤ   Σ.Κ. 32001 

Γήμορ   ΑΛΗΑΡΣΟΤ-ΘΔΠΗΔΩΝ   

Πεπιθεπειακή ενόηηηα  ΒΟΗΩΣΗΑ 

Πεπιθέπεια ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Δνδεικηικέρ 

ςνηεηαγμένερ ζε ΔΓΑ 

΄87  

 ςνηεηαγμένερ κοπςθών γηπέδος 

εγκαηάζηαζηρ 

Κοπςθέρ πολςγώνος 

γηπέδος εγκαηάζηαζηρ 

Υ Τ 

Φ1 419910.49 4255870.96 

Φ2 419972.49 4255870.36 

Φ3 420092.48 4255869.20 

Φ4 420091.41 4255745.39 

Φ5 419971.41 4255746.43 

Φ6 419952.41 4255746.60 

Φ7 419951.34 4255622.60 

Φ8 419951.29 4255617.25 

Φ9 419976.99 4255617.03 

Φ10 419975.91 4255493.03 

Φ11 419907.41 4255493.63 

Φ12 419908.49 4255617.62 

Φ13 419908.34 4255622.97 

Φ14 419909.42 4255746.97 
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 ςνηεηαγμένερ και ςτόμεηπο γηπέδος Τποζηαθμού 

Ανύτυζηρ Σάζηρ 

K: Κέληξν Βάξνπο 
Πνιπγψλνπ 
Δγθαηάζηαζεο Τ/ 
«ΚΩΠΑΪΓΑ 1» 

Υ Τ ΓΔΩΓ. ΠΛΑΣΟ 
(WGS 84) 

ΓΔΩΓ. ΜΗΚΟ 
(WGS 84) 

418838.04 4256667.69 38.457221 23.071490 

Δ = 10.689,79 η.κ. 
πληεηαγκέλεο θνξπθψλ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο Τ/ 

 1 418751.01 4256715.96 38.45764 23.07048 

 2 418902.01 4256714.62 38.45765 23.07221 

 3 418901.28 4256632.63 38.45691 23.07221 

 4 418791.56 4256633.59 38.45691 23.07096 

 

Φοπέαρ ηος έπγος SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. 

Γιεύθςνζη έδπαρ: Λ. Κεθηζίαο 64 & Πξεκεηήο Σ.Κ. 15125 Μαξνχζη Αηηηθήο 

Σηλ: 210 9595159 Fax: 210 9537618 

E-mail: info@schellas.gr 

Νόμιμορ εκππόζυπορ: Παλαγάθνο Λεσλίδαο 

ΑΦΜ: 998808415 ΓΟΤ: ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ 

 

2. Σεσνικά σαπακηηπιζηικά έπγος. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηε Γήισζε Τπαγσγήο είλαη : 

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ηος έπγος: 

Ιζρχο έξγνπ (MW) 1,84 MW 

πλνιηθή επηθάλεηα γεπέδνπ (m2) 36.606,46 

πλνιηθή επηθάλεηα θάιπςεο απφ θσηνβνιηατθά πάλει (m2) 13.370 

Αξηζκφο θσηνβνιηατθψλ πάλει 8.000 

Ιζρχο έθαζηνπ θσηνβνιηατθνχ πάλει (kW): 0,230 

Μήθνο νδνχ πξφζβαζεο ζην έξγν πξνο δηάλνημε (Km): 0 

 
Γιαζύνδεζη έπγος με ηο Γίκηςο Γιανομήρ ή ηο ύζηημα Μεηαθοπάρ 

Γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έσο ηνλ Τπνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο 

Σάζε ιεηηνπξγίαο (KV) 20 

πλνιηθφ κήθνο (Km) 1,89 Δλαέξηα (Km): 0,0 

Τπφγεηα (Km): 1,89 

ην ζπλνδεπηηθφ ζρέδην φδεπζεο δηθηχνπ Μέζεο Σάζεο (Αξ.ρ. 7), ην δίθηπν ηνπ εμεηαδφκελνπ ΦΠΗΔ 

αλαπηχζζεηαη ππνγείσο γηα 1,89 ρικ. θαη θαηαιήγεη ζηνλ Τ/ «ΚΩΠΑΪΓΑ 1». 

Τπνζηαζκφο αλχςσζεο ηάζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ 

πλνιηθή επηθάλεηα πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο - 

Πξαγκαηηθή απαηηνχκελε έθηαζε - 
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Τθηζηάκελνο Τπνζηαζκφο αλχςσζεο ηάζεο 

Σάζε ιεηηνπξγίαο (kV) 20/150 kV 

Ιδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο Ιδηνθηεζία ηνπ αηηνχληνο θνξέα 

Τθηζηάκελε ρξήζε Τπνζηαζκνχ Τπφ αδεηνδφηεζε 

 

 

3. Καηάηαξη ηος έπγος  

Σν έξγν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο (12) ζρεηηθήο απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο 10εο Οκάδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ "Αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο" κε α/α 2 ¨Ηιεθηξνπαξαγσγή απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο¨. 

Η δξαζηεξηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ κε 1<Ρ= 1,84 MW ≤10MW θαηαηάζζεηαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηεγνξία Β (Οκάδα 10ε α/α 2). 

 

4. Τπαγυγή ζε Π.Π.Γ 

Η Γξαζηεξηφηεηα ππφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα απφ 

ηνλ ππεχζπλν ζηνλ ππνβιεζέληα θάθειν, ππάγεηαη ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ.3791/13 (ΦΔΚ.104Β) ¨Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο 

(ΠΠΓ) γηα έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Β Καηεγνξία ηεο 10εο Οκάδαο 

«Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηεο ππ‟ αξηζκ. 1958/2012 (Β΄ 21) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, κε α/α 1, 2, 8 θαη 9.‟ θαη ειδικόηεπα ζηο Παπάπηημα Β.2 απηήο (ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο απηήο). 

 

 

5. Ππόζθεηοι όποι 

 Η Τπαγσγή ζε Π.Π.Γ. ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, παξακέλεη ζε ηζρχ εθφζνλ δεν 

επέπσεηαι μεηαβολή ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ.  

 ε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ηνπ έξγνπ (ρσξνζέηεζε, ηζρχο, ηερλνινγία, ζπλνδά 

έξγα), ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΤΑ 

3791/2013 (ΦΔΚ 104/Β/24.01.13), Αίηεζε Σξνπνπνίεζεο ησλ ΠΠΓ ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ θάθειν 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 απηήο. Η Σξνπνπνίεζε ησλ ΠΠΓ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία 

ηνπ άξζξνπ 2 εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 

απηήο. 

 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ηνπ έξγνπ, ην έξγν θαηαηάζζεηαη πιένλ 

ζηελ Καηεγνξία Α1 ή Α2 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΤΑ 1958/2012, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

αθνινπζνχληαη νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Ν. 4014/2011, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 Η παξνχζα ππαγσγή ζε ΠΠΓ ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ άιιεο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο ή 

άδεηεο.  
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 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ Γήισζε Τπαγσγήο, κε επζχλε ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Η απφθαζε απηή δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη 

λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θ.ι.π. 

 Απφ ηε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο παύει να ιζσύει η με απ.ππυη.1726/11/10-01-2012 

(ΑΓΑ: ΒΟΝ57ΛΖ-7Γ)  απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ.Β. ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζρχνο 1,84 MW ηεο εηαηξείαο «SPES 

SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Δ.» πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Υαξατληίλη ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ .  

 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε: 

 Να εθαξκφδεη πηζηά φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηα 

έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ γλσκνδνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε παξνχζα 

άδεηα φπσο ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Βνησηίαο, ε Γ/λζε Γαζψλ Π.Δ. Βνησηίαο, θ.ι.π. 

 Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 

πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.). Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. 

 Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

 Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο - ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

 

 ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο απφθαζεο επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ 

Ν.1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 θαη Ν. 4042/2012 θαη ηζρχεη. 

 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

ελψπηνλ:  

 Σνπ εθηειψλ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 (δεθαπέληε) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο, ή, ηελ αλάξηεζή ηεο 

ζην δηαδίθηπν, ή, απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ή, αθφηνπ ειήθζε γλψζε απηήο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 & 238 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α). 
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 Καη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (Ν.2717/99 (ΦΔΚ97 / Α/ 

17.05.1999). 

 

Δζυηεπική Γιανομή: 

1. Φ.20.482.009 

2.  

3. Υ. Α. 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
 

1.  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  
Λ. Καιπβίσλ 2, 35132 Λακία  
Email: dpehos@pste.gov.gr 
 

2.  ΓΗ.ΠΔ.ΥΩ Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ – ηεπεάρ Δλλάδαρ  
Θνδσξάηνπ & Βέιιηνπ , 35100 ΛΑΜΙΑ 
Email: dipexoster@apdthest.gov.gr 
 

3.  Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ Ν. ΒΟΗΩΣΗΑ 
Κάδκνπ 11, 32100 Ληβαδεηά 
Email: ddanvoiot@apdthest.gov.gr 
 

4.  ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΔΩΣΔΡΩΝ ΜΝΖΜΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΑΣΣΗΚΖ ΑΝ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
Λπζίνπ & Κιεςχδξαο 1, 10555 ΑΘΗΝΑ  

5.  ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΒΟΗΩΣΗΑ 
Μνπζείν Θεβψλ 32200 Θήβα 
Email: efavio@culture.gr 
 

6.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ/ Π..Δ. 
Λ. Καιπβίσλ Λακία, 35132 
(γηα ειεθηξνληθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο) 
Email:  ddhd@pste.gov.gr 
 

7.  ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (Ρ.Α.Δ.) 
Πεηξαηψο 132, 11854 Αζήλα  
Email: info@rae.gr 

   Μ.Δ.Π. 

  Ο Πξ/λνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  

  & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 

   

   

   

  Σεξδήο Κ. Αληψληνο 

  Π.Δ. Υεκηθψλ Μερ. κε Α‟ Βαζκφ 

 

 

   

mailto:dpehos@pste.gov.gr
mailto:efavio@culture.gr
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mailto:efavio@culture.gr
mailto:ddhd@pste.gov.gr
mailto:info@rae.gr
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8.  ΓΔΖ Α.Δ., ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΓΠΑ) 
Αξηζηείδνπ 5-7, 105 59 Αζήλα 
 

9.  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ και ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
Γελ. Γ.λζε ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 
Γ/λζε Αδεηνδνηήζεσλ – Σκήκα Πνιενδνκίαο 
Κνξλάξνπ 1 & Δξκνχ, 10563 Αζήλα 
Email: a.tsekouras@mnec.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.2 

ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

 

Η. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Ι.1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ έξγσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα έρεη ιάβεη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ θαη λα νξηζζεί ππεχζπλνο κε θαηάιιειε 

θαηάξηηζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπ έξγνπ (θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, παχζε ιεηηνπξγίαο). 

Ι.2 Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ή/θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνθιεζνχλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ή ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο επηπηψζεσλ, λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο ή/θαη 

απνθαηάζηαζεο. 

Ι.3 Η εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο, ε δε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ή ε θαζ‟ ππέξβαζή ηνπο 

πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζπλεπάγνληαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ΗΗ. ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ 

ΙΙ.1 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηηο αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο, ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα 

ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ή φπσο άιισο νξίδεηαη ζηε ζχκθσλε γλψκε ηεο νηθείαο Αξραηνινγηθήο 

Τπεξεζίαο. 

ΙΙ.2 Να ιεθζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγνηαμίνπ, κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ, ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θνηλνχ. 

ΙΙ.3 Να ιεθζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο εγγχο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

ΙΙ.4 Να ιεθζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ απφ δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Η απνςίισζε βιάζηεζεο, λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν βαζκφ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ελψ ε πινηφκεζε δαζηθψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ θαζψο θαη ε δηάζεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απ‟ απηήλ λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο δαζηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. 

Δλ γέλεη, ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κηθξφηεξε δπλαηή 

επέκβαζε ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο εληφο ή πιεζίνλ ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαηαη ην έξγν. 

ΙΙ.5 Να ιεθζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο παλίδαο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ απφ δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ. 
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ΙΙ.6 Να ιεθζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ, δηαβξψζεσλ 

θαζψο θαη απνπιχζεσλ πιηθψλ. 

ΙΙ.7 ηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν ΑΠΔ δηαζέηεη ζπλνδφ έξγν νδνπνηίαο (νδφο πξφζβαζεο): 

(α) Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνπνηίαο λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή θπθινθνξία θαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ εθαηέξσζελ ηεο δψλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο ή/θαη ρξήζε παξαθακπηεξίσλ νδψλ εμππεξέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο). 

(β) Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ νδνπνηίαο, λα ηεξεζνχλ ηα αθφινπζα: 

β.1 Σν κέγηζην χςνο πξαλψλ – επηρσκάησλ – νξπγκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 2 m. 

β.2 Η κέγηζηε δηακήθεο θιίζε ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 15%. 

β.3 ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 49828/2008 (Β‟ 2464), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο λέαο νδνπνηίαο (πξφζβαζεο θαη εζσηεξηθή) δελ ππεξβαίλεη 

ηα 3 Km. ην κήθνο απηφ πξνζκεηξνχληαη θαη ηα κήθε ησλ ηκεκάησλ πθηζηάκελσλ νδψλ πνπ πθίζηαληαη 

δηαπιαηχλζεηο. 

β.4 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νδνπνηίαο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ελίζρπζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ εμαηηίαο ηνπ έξγνπ, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο απξφζθνπηεο ξνήο ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ, γηα πεξίνδν επαλαθνξάο πιεκκπξηθήο παξνρήο 25εηίαο. 

(γ) Σν έξγν νδνπνηίαο δε ζα αζθαιηνζηξσζεί ή ηζηκεληνζηξσζεί θαη ην πιάηνο ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη ζην 

απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο ζε κηα θαηεχζπλζε (κέγηζην ελδεηθηηθφ 

πιάηνο ζε επζπγξακκία 4m). 

(δ) ηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεσλ ή ησλ δεκφζησλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ, ην 

ζπλνδφ έξγν νδνπνηΐαο, εθ‟ φζνλ εμππεξεηεί ζθνπνχο θαη δαζηθήο πξνζηαζίαο (χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξνο ηνχην γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο δαζηθήο Τπεξεζίαο), ηφηε αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ 

ηεο δαζηθήο νδνπνηΐαο. 

ΙΙ.8 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ έξγσλ, θάζε επέκβαζε ζε 

πθηζηάκελν έξγν ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο λα γίλεηαη θαηφπηλ εγθξίζεσλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. 

ΙΙ.9 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ 

έξγσλ. 

ΙΙ.10 (α) Σα πξντφληα εθζθαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, λα 

αμηνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ ηδίνπ ηνπ έξγνπ, φπσο 

ελδεηθηηθά γεσκνξθνινγηθή εμνκάιπλζε επηκέξνπο ρψξσλ/ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ζηήξημε πξαλψλ θιπ., 

ιακβάλνληαο θάζε δπλαηή κέξηκλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιινίσζεο ηεο πθηζηάκελεο κνξθνινγίαο 

ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο. 

(β) Με επζχλε ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο [ΚΤΑ 50910/2003 (Β‟ 1909), Ν. 2939/2001 (Α΄179), ΚΤΑ 36259/2010 

(Β‟ 1312), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ]. 

(γ) Η θαξφηζα ησλ έκθνξησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ θαη ρσκαηνπξγηθψλ πιηθψλ λα είλαη 

ζθεπαζκέλε. 
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ΙΙ.11 (α) Απαγνξεχεηαη ηφζν ε πξνζσξηλή φζν θαη ε κφληκε απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθήο εληφο 

πδαηνξεκάησλ (πνηακψλ, ρεηκάξξσλ θιπ), ζε ηάθξνπο θαη γεληθά ζε νπνηαδήπνηε ζέζε είλαη δπλαηφλ λα 

παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

(β) ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ ή/θαη πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ 

Natura 2000, απαγνξεχεηαη ε κφληκε ή πξνζσξηλή απφζεζε πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο εθηφο 

ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο θαηφπηλ ιήςεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ρψξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε (ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, θιπ), αθνχ ππνβιεζεί κειέηε απνθαηάζηαζεο 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ΙΙ.12 Γηα ηα απφβιεηα πνπ ηπρφλ παξαρζνχλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 

Κεθαιαίνπ ΙΙΙ.2 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

ΙΙ.13 Σα αδξαλή πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδνληαη απφ λνκίκσο 

ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ. 

ΙΙ.14 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κνλάδσλ παξαγσγήο πιηθψλ πξνο ρξήζε ζ‟ 

απηφ ή επμεξγαζίαο αδξαλψλ, φπσο κνλάδεο παξαγσγήο ζξαπζηψλ αδξαλψλ (ζπαζηεξνηξηβεία), 

κνλάδεο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο. 

ΙΙ.15 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαηά 

ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθδειψζεσλ ππξθαγηάο απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κεηάδνζεο ηεο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο. 

ΙΙ.16 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επί ηνπ ρψξνπ ηνπ 

έξγνπ εξγαζία ζπληήξεζεο (αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ, ιηπαληηθψλ ειαίσλ, πδξαπιηθψλ 

ειαίσλ θαη πγξψλ θξέλσλ) ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (εξγνηαμηαθά νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ, 

νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Οη 

εξγαζίεο απηέο, εθφζνλ απαηηεζνχλ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

ΙΙ.17 Η εθθέλσζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε εγθεθξηκέλεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εγθαηαζηάζεηο κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, είηε εληφο ζθάκκαηνο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ εληφο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ηνπ έξγνπ. 

ΙΙ.18 Σα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΤΑ 37393/2003 (Β‟ 1418) θαη ζηελ ΚΤΑ 9272/2007 (B‟ 286) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

ΙΙ. 19 Η φςε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα δνκηθά πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

ΙΙ.20 Γηα ηε γξακκή Μέζεο Σάζεο κεηαθνξάο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ην 

δηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ηα αθφινπζα: 

(α) Η γξακκή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο πθηζηάκελεο νδνχο πξνζπέιαζεο, ψζηε λα 

πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη επηπηψζεηο ζηελ γεσκνξθνινγία θαη ζηελ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. 
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(β) Να εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ππνγεηνπνίεζεο ησλ θαισδίσλ θαηά κήθνο ηεο ζπλνδήο κε ην έξγν 

νδνπνηίαο. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ ε γξακκή είλαη ελαέξηα, λα γίλεη ρξήζε ζπλεζηξακκέλσλ θαισδίσλ. 

ΙΙ.21 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

(α)Να απνθαηαζηαζεί πιήξσο ν πξνζσξηλφο εξγνηαμηαθφο ρψξνο. 

(β)Να απνκαθξπλζεί θαη λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ην ζχλνιν ησλ ηπρφλησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909), ζηελ ΚΤΑ 13588/2006 (Β‟ 383), ζηνλ Ν. 

2939/2001 (Α΄179), ζηελ ΚΤΑ 8668/2007 (Β΄287), ζην ΠΓ 117/04 (Α΄82) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α΄24) 

φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

(γ) Να απνθαηαζηαζεί πιήξσο ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ έξγνπ. 

(δ) Η απνςηισκέλε βιάζηεζε ζηηο ζέζεηο επέκβαζεο ηνπ έξγνπ λα απνθαηαζηαζεί κέζσ θχηεπζεο ησλ 

ηδίσλ εηδψλ ή ινηπψλ απηφρζνλσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εηδψλ, ζχκθσλα είηε κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο είηε κεηά απφ εηδηθή θπηνηερληθή έθζεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάιεο 

επέκβαζεο ζε πεξηνρή δηθηχνπ Natura. 

 

ΗΗΗ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΡΓΟΤ 

ΗΗΗ.1 Γενικοί Όποι λειηοςπγίαρ έπγος 

ΙΙΙ.1.1 Οη θάζε ηχπνπ Μεηαζρεκαηηζηέο λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο θαηάιιειεο ειαηνιεθάλεο (ιεθάλεο 

αζθαιείαο) ψζηε ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο δηαξξνήο ή νιηθήο δηάξξεμεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο ηα 

πεξηερφκελα δηειεθηξηθά έιαηα λα ζπγθξαηεζνχλ εληφο ηεο ιεθάλεο αζθαιείαο θαη λα κελ δηαθχγνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Ο ελεξγφο φγθνο ηεο ιεθάλεο αζθαιείαο έθαζηνπ Μεηαζρεκαηηζηή λα είλαη ίζνο 

κε ηνλ φγθν ησλ πεξηερφκελσλ ζ‟ απηφλ δηειεθηξηθψλ ειαίσλ πξνζαπμεκέλνο θαηά 15%. 

ΙΙΙ.1.2 ηνπο Μεηαζρεκαηηζηέο, ππθλσηέο-ζπζθεπέο δηφξζσζεο ζπλθ θιπ. απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

δηειεθηξηθψλ ειαίσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα (PCBs) θαη πνιπρισξησκέλα 

ηξηθαηλχιηα (PCTs). 

ΙΙΙ.1.3 Ο Τπνζηαζκφο Αλχςσζεο Σάζεο (ή νη Τπνζηαζκνί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ηνπ έξγνπ λα 

δηαζέηεη θαηάιιεινπ χςνπο πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε, κε αζθαιηδφκελε είζνδν,  πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέπεηαη ε πξφζβαζε αλαξκνδίσλ αηφκσλ θαζψο θαη δψσλ ζηνλ ρψξν απηφ. 

ΙΙΙ.1.4 (α) Να ιεθζνχλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ερνκφλσζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ 

πνπ πεξηέρνπλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ψζηε ε κεηξνχκελε ηζνδχλακε ζηάζκε ζνξχβνπ ζηα 

φξηα ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ, λα κελ ππεξβαίλεη ηα επηηξεπφκελα φξηα 

ζνξχβνπ πνπ νξίδνληαη ζην ΠΓ 1180/1981 (Α‟ 293), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε 

Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ Πίλαθα Ι ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 1180/1981, ε κεηξνχκελε ηζνδχλακε 

ζηάζκε ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 65 dBA. 

(β) Ο ζφξπβνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ππαίζξησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα κελ ππεξβαίλεη 

ηα επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ πνπ νξίδνληαη ζην ΠΓ 1180/1981 (Α‟ 293) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. ε 

πεξίπησζε έξγσλ ΑΠΔ πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 
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πεξηπηψζεηο ηνπ Πίλαθα Ι ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 1180/1981, ε κεηξνχκελε ηζνδχλακε 

ζηάζκε ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 65 dBA. 

ΙΙΙ.1.5 Όζνλ αθνξά ζηα επίπεδα εθπνκπήο ειεθηξηθψλ θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ απφ ηνλ Τπνζηαζκφ 

αλχςσζεο ηάζεο (ή ηνπο Τπνζηαζκνχο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ηνπ έξγνπ λα ηεξνχληαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β‟ 512) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

ΙΙΙ.1.6 ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ λα εγθαηαζηαζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο (πξφιεςε θαη θαηάζβεζε) θαζψο θαη απνθπγήο κεηάδνζεο ηεο θσηηάο ζε παξαθείκελεο 

πεξηνρέο, ηα νπνία λα δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή Έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

ΙΙΙ.1.7 Ο πεξηνξηζκφο ησλ δηδαλίσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, λα γίλεηαη κφλν κε 

κεραληθά κέζα ή κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ βηναπνδνκήζηκσλ νπζηψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. 

ΙΙΙ.1.8 Να ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην έξγν. 

ΙΙΙ.1.9 Πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξάζζνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ν λπθηεξηλφο θσηηζκφο ηνπ 

έξγνπ λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ απνιχησο απαξαίηεην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ επηζήκαλζε θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ. 

 

ΗΗΗ.2 Γιασείπιζη αποβλήηυν 

ΙΙΙ.2.1 Η δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ θχξηνπ 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α΄24) 

φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

ΙΙΙ.2.2 (α) Η δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 

(Α΄179) πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο, κε 

επηθίλδπλα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ.) λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ 

θχξηνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2939/2001 (Α‟ 179) θαη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί σο απφξξνηα ηνπ Νφκνπ απηνχ, θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ 

αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΚΑ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

(β) Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ λα 

απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά, ρσξηζηά ζε εηδηθνχο θάδνπο, νη νπνίνη λα βξίζθνληαη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν θαη επηζεκαζκέλν ρψξν ηνπ έξγνπ ή λα απνκαθξχλνληαη άκεζα κε ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο/ επηδηφξζσζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη λα 

παξαδίδνληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζεκεία ζπιινγήο ζπλεξγαδφκελα κε ηα αξκφδηα εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ 117/2004 (Α‟ 82) φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

ΙΙΙ.2.3 Η δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο/ 

επηδηφξζσζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ 

θχξηνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 13588/2006 (Β‟ 383), ζηελ ΚΤΑ 8668/2007 (Β΄287) 

θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α΄24) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
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ΙΙΙ.2.4 Όζνλ αθνξά ζηα παξαγφκελα επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2939/2001 (Α΄179) πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (ζπζζσξεπηέο 

κνιχβδνπ-ζεηηθνχ νμένο, ζπζζσξεπηέο μεξνχ ηχπνπ, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

δηειεθηξηθά πγξά κεηαζρεκαηηζηψλ, ιηπαληηθά έιαηα θιπ.), λα δηαρεηξίδνληαη κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2939/2001 (Α΄179), ζην ΠΓ 115/2004 (Α‟ 80), ζηελ ΚΤΑ 

41624/2057/Δ103/2010 (Β΄1625), ζην ΠΓ 117/04 (Α΄82) θαη ζην ΠΓ 82/2004 (Α‟ 64) φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ, θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΚΑ 

ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

ΙΙΙ.2.5 Σα παξαγφκελα επηθίλδπλα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά 

ζηεγαλά δνρεία, ηα νπνία λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν εληφο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο λα 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηεο ΚΤΑ 24944/2006 (Β‟ 791) φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, θαη λα παξαδίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπκβεβιεκέλεο κε ηα ζρεηηθά εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ επί ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία ρξνληθά δηαζηήκαηα (ΚΤΑ 13588/2006 θαη 

Ν. 4042/2012). 

ΙΙΙ.2.6 Σφζν νη πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ εληφο έθαζηνπ έηνπο φζν θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπο λα απνηππψλνληαη ζηηο Δηήζηεο 

Δθζέζεηο Παξαγσγνχ Απνβιήησλ, νη νπνίεο λα ζπληάζζνληαη θαη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ ζηελ αξκφδηα αξρή θαηά ηνλ κήλα Φεβξνπάξην έθαζηνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 

13588/2006 (Β‟ 383) θαη ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

ΗΗΗ.3 Διδικοί Όποι λειηοςπγίαρ έπγος 

ΙΙΙ.3.1 Η ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ λα γίλεη κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα 

κελ επεξεάδεηαη ε επηθαλεηαθή ξνή ησλ πδάησλ. 

ΙΙΙ.3.2 Να κε γίλεη επίζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ 

Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ γηα ηε ζεκειίσζε ησλ βάζεσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ. 

ΙΙΙ.3.3 Σν γήπεδν εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ λα νξηνζεηεζεί κε θαηάιιεινπ χςνπο 

πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε, ε νπνία λα δηαζέηεη θιεηδσκέλε ζχξα εηζφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε 

πξφζβαζε αλαξκνδίσλ αηφκσλ θαζψο θαη δψσλ εληφο απηνχ. 

 

IV. ΟΡΟΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Μεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, θαη αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν επήιζε απηή, ζα πξέπεη 

κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ θαη εληφο έηνπο: 

IV.1 Να απνκαθξπλζεί πιήξσο ην ζχλνιν ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δνκηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. Η δηαρείξηζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ θαηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ απνηεινχλ απφβιεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (Β‟ 
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1909), ζηελ ΚΤΑ 13588/2006 (Β‟ 383), ζηελ ΚΤΑ 8668/2007 (Β΄287), ζηνλ Ν. 2939/2001 (Α‟ 179) θαη ζηνλ 

Ν. 4042/2012 (Α‟ 24) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

IV.2 Να απνθαηαζηαζεί ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηηο ζέζεηο απφ φπνπ ζα απνκαθξπλζεί ν 

ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη δνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ. 

IV.3 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ θπηεχζεηο, ζχκθσλα είηε κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, 

είηε κεηά απφ θπηνηερληθή έθζεζε ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο επέκβαζεο ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 

2000, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε βιάζηεζε ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ θαη λα επαλέιζεη θαηά ην δπλαηφλ ζηελ 

πξφηεξε θαηάζηαζε. 

IV.4 Οη δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο θαη νη δεκφζηεο ρνξηνιηβαδηθέο, κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ απνδίδνληαη απνθαηαζηεκέλεο θπηνηερληθψο, κε ηηο εγθαηαζηάζεηο επί απηψλ λα έρνπλ 

απνκαθξπλζεί πιήξσο. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 71 λφκνπ 998/1979 θπξψζεηο. 
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