
  
ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης εγκατάστασης σε Δημόσια Δασική έκταση  του Ν. 

998/79 Ανεμολογικού Ιστού στη θέση «Βελανιδιά» Τ.Κ. Σιδερα, Δήμου 
Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης.   

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του Νόμου 

998/1979» του Νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α ́/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών– Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τη διάταξη του Έκτου Κεφαλαίου του 
άρθρου 53, παράγραφος 4 του Νόμου 998/1979. 
2.Την με αριθ. 115973/6088/27 -10-2014 (ΦΕΚ 2961/Β’/03–11–2014) απόφαση του 
ΥΠΕΚΑ που αφορά τον καθορισμό των δικαιολογητικών για την έκδοση (Α) Απόφασης 
έγκρισης επέμβασης και (Β) Πράξεως Πληροφοριακού Χαρακτήρα.  
3.Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
4. Του Π. Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκ/μένης Διοίκησης Ηπείρου- Δ. 
Μακεδονίας». 
5. Τις διατάξεις της § 10 άρθρου 45 Ν. 998/79 όπως ισχύει. 
6. Την αριθ. πρωτ. 203739/21-12-2017(ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ- ΡΕΧ)  Απόφαση Συντονιστή 
ΑΔΗΔΜ με την οποία κυρώθηκαν μερικώς οι δασικοί χάρτες. 
7. Την με αριθ. πρωτ. 16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) Απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Κοζάνης με την οποία αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης όλων των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού 
της Π.Ε. Κοζάνης 
8. Το αριθ. 129425/4559/25-8-15 έγγραφο ΥΠΑΠΕΝ. 
9. Την αριθ. Δ3/Δ/3271/781/27-01-2009 (ΦΕΚ 191/Β/2009) ΚΥΑ. 
10. Το από 21-06-2021(με αριθ. πρωτ. Εισερχομένου 69883/22-06-2021) αίτημα της PK 
ENERGY I.K.E για την έγκριση εγκατάστασης ενός  Ανεμολογικού Ιστού. 
10.Το με αριθ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ 20371/19-07-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας. 
11. Τα στοιχεία του φακέλου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

  
 
 

Κοζάνη 28-07-2021        
 

Αρ. πρωτ. 88465 
Σχετ:69883,84393 

Ταχ. Δ/νση : ΖΕΠ Κοζάνης   ΠΡΟΣ PK ENERGY I.K.E. 
Πληροφορίες : Ι. Τουρνάς  Νάξου 12 
Τηλέφωνο : 2461350231  152 35 Χαλάνδρι 
Ηλ. Ταχυδρομείο  daskozanis@apdhp-dm.gov.gr  
Δικτυακός 
Τόπος 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ασφάλειας των αεροπορικών πτήσεων 
εγκρίνουμε την εγκατάσταση από την PK ENERGY I.K.E.επί δημοσίων δασικών 
εκτάσεων του Ν.998/79 όπως ισχύει  ενός ανεμολογικού ιστού ύψους 60 μ.  
Η θέση του ιστού προσδιορίζεται  
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και αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση. 
 
Η έγκριση δίδεται υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: 
 

1. Να ληφθεί μέριμνα για την μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. 
 

2. Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση μη χρησιμοποιηθέντων 
υλικών, και φέρει την ευθύνη για κάθε ζημιά ή απαίτηση τρίτου και αναλαμβάνει 
την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. 
 

3. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο 
έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί. 
 

4. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης πέραν της 
παρούσας έγκρισης και σκοπού. 
 

5. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και 
ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα 
πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το πρόσωπο ή 
τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης. 
 

6. 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 δασικής υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει. 
 

7. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου ο δικαιούχος οφείλει όπως 
απομακρύνει τις εγκαταστάσεις του και αποκαταστήσει την έκταση. 
 

8. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους 
σχετικούς όρους της πράξης έγκρισης επέμβασης, ενώ η μη συμμόρφωσή του 
στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία 
συνέπειες. 

 
9. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την εξασφάλιση τυχόν 

άλλων εγκρίσεων και αδειών. 
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10. Για την εγκατάσταση ισχύει η § 10 άρθρ. 45 Ν. 998/79. 
 

11. Για την παρούσα έγκριση επέμβασης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση 
καθόσον δεν υπάρχουν συνοδά έργα (οδοποιίας). 
 

12. Η προσέγγιση για τη μεταφορά υλικών εγκατάστασης του ιστού θα γίνει με 
μουλάρια ή από αέρος. 

 
13. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της 

έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ΄ του Νόμου 998/1979 ως ισχύει 
 

14. Η δραστηριότητα είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το άρθρο 53 § 4 Ν. 998/79 ως 
ισχύει. 
 

   
   

                     
             
 

 
 

Ο Προϊστάμενος  
Δασαρχείου Κοζάνης α.α.  

 
 
 

Μιχαήλ Ηλιάδης 
Δασολόγος 
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