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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33
Ηλεκτρ. Δ/νση: dperbna@patt.gov.gr
Τηλ.: 213-2101 106 (Εισηγητές), 210-6984 302 (Πρωτόκολλο)
Αρ. Τηλεομ: 210-6914 602
Πληροφορίες: Ο. Φοροζίδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,     

Σχετ: 741991/19, 655310/19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 
ισχύος 349,15 kWp (249,40 kWp + 99,75 kWp) στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι ή Σταμπολέων τα 
Δέντρα», του Δ. Μεγάρων, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ – Κ.& Σ. 
ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.

Σχετ.:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010).

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 
(Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017).

3. Την με αρ. πρωτ. οικ. 58426/26-2-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ο κ. Φλώρος 
Κωνσταντίνος του Ξενοφώντος αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως ισχύει.

5. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 
209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την Υ.Α. 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» και την Υ.Α. οικ. 2307/26-1-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018) «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 ΦΕΚ:2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21-9-2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη 
ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».

6. Η Υ.Α. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία της 10ης Ομάδας “Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας” του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1,2,8 και 9»

7. Ο Ν. 3851/3-6-2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Η ΚΥΑ 49828/12-11-2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 

mailto:dperbna@patt.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΦΖΡ7Λ7-5ΡΦ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dd52dfa6c12891c591fb8ed στις 21/11/19 11:41

αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αυτού».

9. Η Υ.Α. 40158/25-8-2010 (ΦΕΚ 1556/Β/22-9-2010) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές», όπως τροποποιήθηκε με 
την από 28-2-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 583/Β/14-4-2011).

10. Η από 22-10-2019 αίτηση της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ – Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. εισερχ. 
655310/22-10-2019) με συνημμένα:
- Την από 21/10/2019 δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ 
- Την Τεχνική Περιγραφή του Φ/Β Πάρκου
- Τεύχος Συμβατότητας του έργου
- Το από Νοέμβριο 2006 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και με προσαρτημένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 
(σε δύο αντίγραφα)
- Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000, με σημειωμένη τη θέση του Φ/Β σταθμού σε σχέση με τις δασικές 
εκτάσεις της περιοχής.
- Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ σε κλίμακα 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση της ιδιοκτησίας
- Την με αρ. πρωτ. 38018/5-12-2006 χορήγηση βεβαίωσης από το Δασαρχείο Μεγάρων, σύμφωνα με την οποία η 
έκταση εμβαδού 9,75231 στρ εμπίπτει εντός  της υπ’ αρ. 2263/22-7-1998 πράξης χαρακτηρισμού, η οποία κατέστη 
τελεσίδικος και χαρακτηρίζει το εν λόγω τμήμα ως μη δασικής μορφής έκταση που ανήκει στην κατηγορία του 
άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79.
- Την με αρ. πρωτ. 14889/7-12-2006 απάντηση του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Μεγαρέων, σχετικά με τις 
χρήσεις γης της περιοχής.
- Το με αρ. πρωτ. Φ5/3/6571/12-12-2006 έγγραφο της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Αθηνών, ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον γνωστού αρχαιολογικού χώρου και δεν εμπίπτει σε ζώνη 
ελέγχου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
- Το με αρ. πρωτ. 8741/14-12-2006 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , σύμφωνα με το οποίο δεν 
υφίστανται μνημεία αρμοδιότητάς της.
- Το με αρ. πρωτ. 4368/6-12-2006 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, σύμφωνα με το οποίο δεν 
υπάρχουν νεώτερα μνημεία και το ακίνητο δεν βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο νεώτερων μνημείων ώστε να 
υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3028/2002.
- Το με αρ. πρωτ. 3268/2007 διαβιβαστικό πρακτικού ΝΕΧΩΠ, με συνημμένο το υπ’ αρ. 4/2007 Πρακτικό της 
Επιτροπής ΝΕΧΩΠ της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το 
συγκεκριμένο ακίνητο είναι εγκαταλελειμμένο από καλλιέργειες για μεγάλο μάλλον χρονικό διάστημα και είναι 
μέσης ως χαμηλής γονιμότητας.
- Το υπ’ αρ. 3611/25-10-2006 συμβόλαιο αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου
- Το υπ’ αρ. 3644/21-11-2006 συμβόλαιο μίσθωσης αγροτεμαχίου
- Η από 2-9-2008 τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ – Κ.& Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.
- Το με αρ. πρωτ. 849036.1227206/27-6-2019 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
- Πτυχίο μελετητή κατηγορίας 27, με ισχύ έως την 6/11/2028 

11. Την με αρ. πρωτ. 741991/18-11-2019 νέα αίτηση σας (σε συνέχεια της 10 σχετικής), που υπεβλήθη στην 
Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου 
υπαγωγής.

12. Την με αρ. πρωτ. 12423/18-01-2018 απάντηση της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εν λειτουργία φωτοβολταϊκή 
μονάδα ισχύος 99,75 kW στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι ή Σταμπολέων τα Δέντρα» στο Δ. Μεγαρέων, ότι αυτή δεν 
πληροί το κριτήριο κατάταξης στην περιβαλλοντική κατηγορία Β του α/α 2 της Ομάδας 10ης της (5) σχετικής Υ.Α. 
και δεν υπόκειται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ανωτέρω Φ/Β πάρκο χωροθετείται εντός του 
ίδιου εξεταζόμενου ακινήτου με φορέα την ίδια εταιρεία με αυτή του έργου του θέματος.

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, το εξεταζόμενο 
έργο:
 βρίσκεται σε ιδιωτική χορτολιβαδική έκταση, δεν βρίσκεται σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση, δεν 
πρόκειται για Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, είναι εκτός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και εκτός 
οικοτόπου προτεραιότητας και εκτός σχεδίου περιοχή. 
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 Σύμφωνα με τη συνημμένη στην (10) σχετική Τεχνική Περιγραφή, εντός του γηπέδου εμβαδού 9.752,31 τ.μ. 
υπάρχει ήδη εγκατεστημένος ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,75 kWp ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί 
περιβαλλοντικά και κατόπιν λήξεως της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έλαβε από την Υπηρεσία μας την (12) 
σχετική απάντηση. Εντός του ίδιου γηπέδου, η ίδια εταιρεία αιτείται την εγκατάσταση δεύτερης φωτοβολταϊκής 
μονάδας, εγκατεστημένης ισχύος 249,40 kWp και άρα συνολικής ισχύος 349,15 kWp.
 απέχει λιγότερο από 150 μ από άλλα έργα ΑΠΕ της ίδια τεχνολογίας, με τη συνολική ισχύ των γειτονικών και 
του προτεινόμενου έργου να ανέρχεται σε 710 kWp > 500 kWp.
 υπάγεται βάσει της Υ.Α. 1958/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην 10η Ομάδα έργων και στον α/α 2: 
«Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» και είναι έργο περιβαλλοντικής κατηγορίας Β.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός»
 Θέση του έργου: Άγιοι Θεόδωροι ή Σταμπολέων τα Δέντρα, Δήμου Μεγαρέων
 Φορέας του έργου: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.
 Υπεύθυνος του έργου: Στυλιανός Λουμάκης/2108833674/sloumaki@otenet.gr 

II. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον 

φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στην Υ.Α. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής 
«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών»

 
Συνημμένα:
Αντίγραφο του Παραρτήματος Β.2 της Υ.Α. 3791/21-1-2013 (Β΄104)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:

1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ – Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.
Ιουλιανού 62, 104 40
Αθήνα
(με συνημμένα)
ΚΟΙΝ:

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)        
Πειραιώς 132, Αθήνα 118 54
(για ενημέρωσή σας)

2. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)

3. ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
104 43, Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)

4. Υ.Π.ΕΝ./Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.,
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα 101 92
(για ενημέρωσή σας)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ                                                         
Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής:
Φ. 197/17

 Ο Αν. Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής       

Αλλαγής

Κ.                                    Κ. ΦΛΩΡΟΣ
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