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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Προμήθεια και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων της Πράξης NET METERING» ισχύος
13,2 kW, από τον Δήμο Πρεσπών, στο υπ’ αριθμό 140 αγροτεμάχιο αναδασμού,
αγροκτήματος Πλατέως, του Δήμου Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επιβολή πρόσθετων όρων
διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura
“ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ” με κωδικό GR1340001.

Έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τον Ν. 4685/20 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
3) Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
4) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρέωση ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
5) Τον Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86
με τις Οδηγίες ΕΕ11/97 και ΕΕ61/96, κ.τλ.».
6) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
7) Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», με
τον οποίο αντικαθίστανται άρθρα του Ν. 1650/1986
8) Τον Ν.4042/13-02-2012 ΦΕΚ 24/Α/12 με θέμα «Ποινική προστασία περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
9) Τον Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ129/Α΄) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές
διατάξεις»
10) Τον Ν. 3851/2010 (ΦΕ 85/Α΄), «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση
της κλιματικής …….. ΥΠΕΚΑ»
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11) Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β’) με θέμα: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
12) Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας»
13) Την με αριθμό1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β’) Υ.Α. με θέμα: «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)», όπως αυτή τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
14) Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «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. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει».
15) Την Υ.Α. 3791/2013 (ΦΕΚ 104/Β’) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην 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.», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει σήμερα.
16) Την ΚΥΑ Η.Π.52983/1952/25.09.2013 (ΦΕΚ 2437/Β/27-09-2013) «Προδιαγραφές της
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του
άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
17) Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β΄) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις
ΑΕΠΟ ή στις Περ/κες Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α.
1958/12, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
18) Την ΚΥΑ 28651/2009 (ΦΕΚ 302/Δ/23-7-2009) «Χαρακτηρισμός των λιμνών Μικρής και
Μεγάλης Πρέσπας και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου».
19) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62508/3734/03-07-2020, Ορθή Επανάληψη 06-07-2020
«Εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
20) Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΛΩ/172160/117442/833/08-05-2020 θετική
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας για την εγκατάσταση Φ/Β στο
αγροτεμάχιο που αναφέρεται στο θέμα.
21) Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/159472/19452/1337/02-04-2020 θετική
γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημίων για την εγκατάσταση Φ/Β στο
αγροτεμάχιο που αναφέρεται στο θέμα.
22) Τη με αρ. πρωτ. 27192/26-02-2020 βεβαίωση της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε.Φλώρινας, με την
οποία βεβαιώνεται ότι το αγροτεμάχιο που αναφέρεται στο θέμα, θεωρείται γεωργική γη
υψηλής παραγωγικότητας.
23) Τη με αρ. πρωτ. 72784/29-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ4ΘΟΡ1Γ-1ΤΩ), Πράξη Χαρακτηρισμού της
Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας, η οποία αφορά την έκταση του αγροτεμαχίου που
χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση.
24) Τη με αρ. πρωτ. 502/30-03-2020 Βεβαίωση χρήσης γης, της υπηρεσίας δόμησης του
Δήμου Φλώρινας.
25) Το με αρ. πρωτ. 799/28-04-2020 τυποποιημένο έντυπο γνωμοδότησης του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, με το οποίο ο Φορέας γνωμοδοτεί θετικά για την
κατασκευή του έργου, χωρίς πρόσθετους όρους.
26) Την από 29-06-2020 (αρ. πρωτ. 95084/08-07-2020 της υπηρεσίας μας) αίτηση με δήλωση
υπαγωγής σε ΠΠΔ του Παναγιώτη Πασχαλίδη, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Πρεσπών
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και σε
ψηφιακή μορφή, υπογεγραμμένη από τον Χαράλαμπο Κουκλίδη.
27) Το με αρ. πρωτ. 96997/13-07-2020 Τυποποιημένο Έντυπο Γνωμοδότησης / Αξιολόγησης
ΕΟΑ Έργων και Δραστηριοτήτων Κατηγορίας Β, της υπηρεσίας μας.
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Αποφασίζουμε
την υπαγωγή του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων της
Πράξης NET METERING» ισχύος 13,2 kW, από τον Δήμο Πρεσπών, στο υπ’ αριθμό 140
αγροτεμάχιο αναδασμού, αγροκτήματος Πλατέως, του Δήμου Πρεσπών, της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επιβολή πρόσθετων όρων
διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura “ΕΘΝΙΚΟΣ
ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ” με κωδικό GR1340001, ως εξής:
Ι. Στοιχεία Έργου:
α. Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 13,2kW».
β. Θέση του έργου: αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 3.078,53 τ.μ., με αριθμό 140 αναδασμού,
αγροκτήματος Τ. Κ. Πλατέως, του Δήμου Πρεσπών, της
ΠεριφερειακήςΕνότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού
στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87:
α/α
Α
Β
Γ
Δ

Χ
257912.947
257919.568
257820.803
257806.567

Υ
4521453.204
4521422.980
4521426.078
4521456.535

γ. Φορέας του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
δ. Νόμιμος εκπρόσωπος του έργου: Πασχαλίδης Παναγιώτης, Δήμαρχος Πρεσπών.
Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης του έργου: Κουκλίδης Χαράλαμπος, Μηχ/γος μηχανικός.
ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του έργου, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην Υ.Α. 3791/2013 (ΦΕΚ 104Β'/24-1-2013) «Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που
κατατάσσονται στην 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» και
ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής.
Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:
III. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του
δικτύου Natura “ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ” με κωδικό GR1340001.
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και μετά από Ειδική
Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο Ι της παρούσας, οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:
1. Το προσωπικό που θα εισέρχεται για συντήρηση του εξοπλισμού, ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο, να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν θανάτωση,
τραυματισμό ή υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας και να μην αφαιρούν
είδη χλωρίδας για οποιοδήποτε λόγο.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου και την αρτιότητα της
περιμετρικής περίφραξης.
3. Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ζώο ή
τραυματισμένο προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.
4. Να μην γίνει περαιτέρω αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με σκαπτικές εργασίες
πέραν των απαραίτητων για την λειτουργία του έργου.
5. Για τυχόν φυτεύσεις των ακάλυπτων χώρων να προτιμηθούν ενδημικά είδη χλωρίδας.
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Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης
πυρκαγιάς.
7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.
8. Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος ώστε η κατασκευή / λειτουργία του
έργου να μην διαταράσσει / επιβαρύνει τα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής του
δικτύου Natura 2000 στην οποία το εν λόγω έργο εμπίπτει.
9. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την τήρηση και
εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας.
10. Αναθεώρηση της παρούσας απαιτείται σε περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή
αλλαγής του αντικειμένου που επιφέρουν πρόσθετες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
6.

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Κασαπίδης
Συνημμένα:
Ένα (1) θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα
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