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Σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 51.454,54 τ.μ. στη θέση
"Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι" της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, Δήμου
Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, σήμερα την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και περί ώρα 12:00, ο υποφαινόμενος Αναπληρωτής
Δασάρχης Καρπενησίου Καρκάνης Ιωάννης, έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 45 του Ν.998/79 περί προστασίας των δασών κ.λ.π. όπως ισχύει.
2) Το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 3208/03 περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.
3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ και το Π.Δ. 138/2010
(ΦΕΚ 231 Α’) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας’’.
4) Την υπ’ αριθμ. οικ.198016/4-5-2012 (ΑΔΑ:Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46 MW, στη θέση Γραμμένη –
Τούρλα – Καρνόπι, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών
Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ»
5) Την αριθμ. 965/113650/10-7-2019 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας "έγκριση
μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης διαταραγμένων δασικών επιφανειών από την
εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την διάνοιξη νέων
δρόμων πρόσβασης σ΄ αυτόν στη θέση "Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι" της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας" .
6) Την αρίθμ. 202/23227/18-2-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη αναδάσωσης δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 51,454
στρεμμάτων στη θέση όρος Βελούχι - κλάδος ρέματος Κλαρωτού Δ.Κ. Καρπενησίου,
Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
7) Την αρίθμ. 202/23227/18-2-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη οδοποιίας για την εξυπηρέτηση Αιολικού Πάρκου ισχύος 46 MW
στη θέση "Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι" του Δήμου Αγράφων Νομού
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Ευρυτανίας της Εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗΑ.Ε.Ε.
8) Την πράξη χαρακτηρισμού της επί του θέματος έκτασης με αρ. πρωτ. 1372/82955/2-52012 και την βεβαίωση τελεσιδικίας αυτής, με αρ. πρωτ. 3984/184240/20-9-2012 του
Δασαρχείου Καρπενησίου .
9) Την υπ’ αριθμ. 1333/67957/27-09-2018 (ΑΔΑ:6ΑΩΕΟΡ10-ΤΦΒ) Πράξη
Πληροφοριακού Χαρακτήρα του Δασαρχείου Καρπενησίου, με την οποία καθορίστηκε
το αντάλλαγμα χρήσης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, ισχύος 46MWμε τα συνοδά έργα αυτού (οδοποιία πρόσβασης –ηλεκτρική
διασύνδεση), της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στη θέση «Γραμμένη - Τούρλα
-Καρνόπι» του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας».
10) Το υπ΄ αρίθμ. ΔΔΦΠΒ/66568/1780/25-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, σύμφωνα με το οποίο έχει κατατεθεί η
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ).
11) Το από 23/7/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» για την εκπροσώπησή της.
12) Την υπ’ αριθμ.CORR-001499/16-7-19 αίτηση της «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» για
έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, με την οποία διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία μας απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας Ελλάδος, με αρ. αποδεικτικού
κατάθεσης 249 L002480 43/2, όπου κατατέθηκαν στις 25.06.2019 υπέρ του Πράσινου
Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών 17.948,57 ευρώ ως αντάλλαγμα χρήσης, όπως
επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Εγκατέστησα
Την εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Φώτα του
Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, επί δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα συνολικού εμβαδού
51,454 στρ., που αντιστοιχεί σε επιφάνειες που θα καλυφθούν από είκοσι (20)
ανεμογεννήτριες (συνολικής ισχύος 46,0 MW) και την εσωτερική οδοποιία.
Η έκταση αυτή των 51,454 στρ. εμφανίζεται στο από Απρίλιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα,
κλίμακας 1:5000, που υπογράφεται από τον Πολιτικό Μηχανικό, κ. Παναγιώτη Αθ. Ζιώγο
(ΑΜ 106224) και συνοδεύει την υπ΄ αριθμ. 1333/67957/27-09-2018 Πράξη Πληροφοριακού
Χαρακτήρα του Δασαρχείου Καρπενησίου.
H εγκατασταθείσα εταιρεία εκπροσωπείται, σύμφωνα με το από 23-7-2019 πρακτικό
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ»,για την
υπογραφή του πρωτοκόλλου και μόνο, από τον κ. Κωνσταντίνο Φώτα του Ιωάννη Πολιτικό
Μηχανικό, κάτοχο του με Α.ΔΤ. ΑΝ 342346.
Στην εταιρεία επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Οι οριστικές θέσεις των ανεμογεννητριών καθώς και των συνοδών έργων θα πρέπει να
βρίσκονται εντός των ορίων της έκτασης που απεικονίζεται στο από Απρίλιος 2018
τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5000, που υπογράφεται από τον Πολιτικό
Μηχανικό κ. Παναγιώτη Αθ. Ζιώγο και συνοδεύει την υπ΄ αριθμ.1333/67957/27-092018 Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα του Δασαρχείου Καρπενησίου.
2. Πριν από κάθε επέμβαση στο χώρο η κατασκευάστρια εταιρεία θα ενημερώνει
εγγράφως το Δασαρχείο Καρπενησίου για την παρακολούθηση των εργασιών και είναι
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υποχρεωμένη να σημάνει εμφανώς επί του εδάφους ,όλες τις επιφάνειες στις οποίες
προβλέπονται επεμβάσεις.
3. Θα ακολουθηθούν απαρέγκλιτα οι δεσμεύσεις και οι όροι που τέθηκαν στην υπ’
αριθμ.οικ.198016/4-5-2012 (ΑΔΑ:Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46 MW, στη
θέση Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης
Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας
ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ».
4. Η διάνοιξη της εσωτερικής οδοποιίας θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές δασικών
δρόμων Γ΄ κατηγορίας και επισημαίνεται ότι η εταιρεία να λάβει μέριμνα ώστε κανένα
προïόν εκσκαφής δεν θα ριχτεί στα κατάντι
5. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», θα μεριμνήσει για την
πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, θα φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά
σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων
αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.
6. Η εταιρεία υποχρεούται στην αποκατάσταση των διαταραχθέντων χώρων
(επιφάνειες πρανών, εκχωμάτων και
επιχωμάτων δρόμων, ελεύθερες
επιφάνειες πλατειών κ.λ.π.) με φύτευση σύμφωνα με τις σχετικές Μελέτες.
7. Η παρούσα εγκατάσταση αφορά μόνο την έκταση για την οποία έχει αρμοδιότητα το
Δασαρχείο Καρπενησίου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1372/82955/2-5-2012 Πράξη
Χαρακτηρισμού.
8. Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται από την εταιρεία για την πρόληψη έναρξης
πυρκαγιάς στο χώρο των εργασιών καθώς και στην προστασία των εργαζομένων
και τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου με προειδοποιητικές καλαίσθητες
πινακίδες των κινδύνων που διατρέχουν.
9. Για κάθε παράβαση των όρων των προαναφερόμενων εγκρίσεων καθώς και των
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας που διέπουν την επέμβαση αυτή, οι υπεύθυνοι
θα διώκονται ποινικά και αστικά, σε περίπτωση δε υποτροπής, θα κινείται η
διαδικασία ανάκλησης των σχετικών εγκρίσεων.
Αφού συντάχτηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και
υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Ενεργήσας την εγκατάσταση

Η Εγκατασταθείσα Εταιρεία

Καρκάνης Ιωάννης

Ο Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Δασολόγος
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