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Γραβιάς 4
15125 – Μαρούσι
ΑΘΗΝΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012 Απόφασης Γ.Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,35 MW στην θέση ¨Κλειδέρες¨ του
ρέματος ¨Πλατανιάς¨ του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως προς την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας, από
την εταιρεία ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ στην εταιρεία ¨ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN
POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ.
¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
i. του Ν.1650/1986 ¨Για την προστασία του περιβάλλοντος¨ (ΦΕΚ 160 Α/16.10.1986)
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002).
ii. του Ν.2244/1994 ¨Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 168 Α/7.10.1994).
iii. του Ν.2516/1997 ¨Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 159 Α/8.8.1997).
iv. του Ν.2503/1997 ¨Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση¨ (ΦΕΚ 107 Α/30.5.1997).
v. του Ν.2647/1998 ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 237 Α/22.10.1998).
vi. του Ν.2773/1999 ¨Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις¨ (ΦΕΚ 286 Α/22.12.1999).
vii. του Ν.2941/2001 ¨Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ¨
και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 201 Α/12.9.2001) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3229/2004
(ΦΕΚ 38 Α/10.2.2004).
viii. του Ν.3468/2006 ¨Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές
διατάξεις¨ (ΦΕΚ 129 Α/27.6.2006).
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ix. του Ν.3734/2009 ¨Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 8 Α/28.1.2009).
x. του Ν.3851/2010 ¨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¨
(ΦΕΚ 85 Α/4.6.2010).
xi. του Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010).
xii. του Ν.4001/2011 ¨Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις¨ (ΦΕΚ 179 A/22.8.2011).
xiii. του Ν.4014/2011 ¨Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος¨ (ΦΕΚ 209 A/21.9. 2011).
xiv. του Ν.4015/2011 ¨Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου-Οργάνωση
της εποπτείας του κράτους¨ (ΦΕΚ 210 Α/21.9.2011).
xv. του Ν.4062/2012 ¨Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα
ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)¨ (ΦΕΚ 70 Α/30.3.2012).
xvi. του Ν.4152/2013 ¨Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013¨ (ΦΕΚ 107 Α/9.5.2013).
xvii. του Ν.4203/2013 ¨Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις¨ (ΦΕΚ 235 Α/1.11.2013).
xviii. του Ν.4254/2014 ¨Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 85 Α/7.4.2014).
xix. του Ν.4257/2014 ¨Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών¨
(ΦΕΚ 93 Α/14.4.2014).
xx. του Ν.4325/2015 ¨Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 47
Α/11.5.2015).
xxi. του Ν.4342/2015 ¨Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις….και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 143 Α/
9.11.2015).
xxii. του Ν.4414/2016 ¨Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό
των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις¨ (ΦΕΚ 149 Α/9.8.2016).
xxiii. του Ν.4495/2017 ¨Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις¨ (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017).
xxiv. του Π.Δ.1180/1981 ¨Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και
λειτουργίας βιομηχανιών-διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει¨ (ΦΕΚ 293 Α/
6.10.1981).
xxv. του Π.Δ.138/2010 ¨Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς
Ελλάδας¨ (ΦΕΚ 231 Α/27.12.2010).
xxvi. της με αριθμό 15393/2332/5.8.2002 Κ.Υ.Α. ¨Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002¨ (ΦΕΚ 1022 Β/ 5.8.2002) όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την με αρ. 145799/4.7.2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1002 Β/18.7.2005), την
με αρ.οικ.126880/2.3.2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 435 Β/26.3.2007), την με αρ.1958/13.1.2012
Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 21 Β/13.1.2012), την με αρ.20741/27.4.2012
Υ.Α.
(ΦΕΚ 1565
Β/8.5.2012), την με αρ. 173829/14.7.2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2036/ 25.7.2014) και την
αρ.37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471 Β/10.8.2016) τροποποίηση αυτής.
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xxvii. της με αριθμό 49828/12.11.2008 Κ.Υ.Α. ¨Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού¨ (ΦΕΚ 2464 Β/ 3.12.2008).
xxviii. της με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.13129/2.8.1996 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
¨Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών
κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής¨ (ΦΕΚ 766 Β/28.8.1996).
xxix. της με αριθμό οικ.12997/145/Φ.15/28.11.2014 Κ.Υ.Α. ¨Απλούστευση της
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας-Επέκταση απαλλαγής
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας (ΦΕΚ 3284 Β/ 8.12.2014).
xxx. τις διατηρούμενες σε ισχύ ρυθμίσεις της με αριθμό Δ6/Φ1/2000/13.2.2002 Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης ¨Διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και τύποι συμβάσεων
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας¨ (ΦΕΚ 158/13.2.2002) όπως τροποποιήθηκε με
την με αρ.Δ6/Φ1/10200/5.7.2002 (ΦΕΚ 902 Β/17.7.202) όμοιά της.
xxxi. της με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
¨Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο
Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο¨ (ΦΕΚ 1442 Β/2.10.2006).
xxxii. της με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
¨Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης¨ (ΦΕΚ 448 Β/3.4.2007).
xxxiii. της με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
¨Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας¨ (ΦΕΚ 1153 Β/
10.7.2007).
xxxiv. της με αριθμό 13917/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών
¨Διορισμός του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας¨.
xxxv. της με αριθμό ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ184573/13.12.2017 Απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ¨Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται…. με
βάση την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016¨ (ΦΕΚ 4488 Β/19.12.2017).
2.

3.

4.

5.

Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (αρ.πρωτ.Δ.Τ.Ε.2973/255385/20-12-2013) και τις
υποβολές συμπληρωματικών στοιχείων (αρ.πρωτ.Δ.Τ.Ε.184/18845/5-2-2016, 2432/
212746/17-12-2018, 100/11213/22-1-2019, 303/28503/20-2-2019, 739/60666/15-4-2019
και 946/77352/16-5-2019) για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του υδροηλεκτρικού
σταθμού του θέματος λόγω αλλαγής της δικαιούχου εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την
συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ από την
εταιρεία με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨.
Την με αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012 Απόφαση Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για την χορήγηση
άδειας λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 6,35 MW, στην εταιρεία ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ.
¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιάς¨, στο Δήμο
Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το από 13-9-2013 έγγραφο της ΡΑΕ (κωδικός Ο-55941) στο οποίο προσαρτάται η από
12-9-2013 βεβαίωσή της σύμφωνα με την οποία η αλλαγή της επωνυμίας της δικαιούχου
εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ από την εταιρεία ¨ΕΝΕΛ
ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨ δεν
απαιτεί τροποποίηση της ισχύουσας άδειας παραγωγής.
Το με αρ.πρωτ.3230/199410/18-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο τα
αναφερόμενα στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν και για την νέα δικαιούχο εταιρεία, την με δ.τ. ¨ENEL
GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨.
6. Την με αρ.πρωτ.οικ.878/24659/14-2-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας-Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.
Καρδίτσας για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία (με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER
HELLAS Α.Ε.¨) λόγω παράβασης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
στο
εξεταζόμενο έργο, καθώς και το αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής του για την
γνωστοποίηση της εξόφλησής του.
7. Την με αρ.πρωτ.2891/113574/19-9-2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας-Τμήμα Ανάπτυξης
και Διμερών Σχέσεων για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην εταιρεία ¨ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ
ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨ για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 6,35 MW, στην
θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιά¨ του Δήμου Αργιθέας στην Π.Ε.Καρδίτσας.
8. Την με αρ.πρωτ.199/10650/8-2-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας-Τμήμα Ανάπτυξης και
Διμερών Σχέσεων τροποποίησης της προαναφερθείσας Απόφασης χορήγησης άδειας
χρήσης νερού, ως προς τον όρο (1) της παρ.5 ¨Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις
του δικαιούχου χρήστη¨.
9. Το από 31-1-2013 έγγραφο της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αρ.πρωτ.ΛΑΓΗΕ 686/
6-2-2013) για την γνωστοποίηση της αλλαγής του δικαιούχου του έργου, καθώς και το
αντίγραφο του ενημερωτικού σημειώματος του ΛΑΓΗΕ για την έκδοση τιμολογίου
(Νοέμβριος 2015) από τον παραγωγό, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι ο ΛΑΓΗΕ έχει προβεί
στην αλλαγή της επωνυμίας του ανεξάρτητου παραγωγού.
10. Την από 14-1-2013 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ/488/21-1-2013) ανακοίνωση καταχώρισης
της συγχώνευσης των εταιρειών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το κωδικοποιημένο καταστατικό
της 20-9-2018 της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της
30-11-2018 σχετικά με την εκπροσώπησή της.
11. Την από 22-3-2019 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας με την
οποία ανατίθεται η επίβλεψη της λειτουργίας του σταθμού σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό.
12. Την από 26-3-2019 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού για την ανάληψη της
επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση της με αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012 Απόφασης Γ.Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για
την χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 6,35 MW στην θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιάς¨, στον Δήμο
Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως προς:
Tην επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας
¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ από
την εταιρεία ¨ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER
HELLAS Α.Ε.¨.
2. Την αντικατάσταση των υποπαραγράφων Β1, Δ4 και Δ6 αυτής, ως ακολούθως:
Β1. Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται κατά την λειτουργία του σταθμού να τηρεί
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται στις σχετικές
αποφάσεις, βεβαιώσεις και έγγραφα που αφορούν την άδεια παραγωγής, τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και την άδεια χρήσης νερού του έργου.
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Δ4. Να τηρεί (υποχρεούται ο δικαιούχος της παρούσας) τους όρους, τις δεσμεύσεις και τις
υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα στην κοίτη του ρέματος
Πλατανιάς συνεχής παροχή για την διατήρηση των οικοσυστημάτων (οικολογική
παροχή), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (8) σχετικό του προοιμίου της παρούσης.
Δ6. Να λαμβάνει (υποχρεούται ο δικαιούχος της παρούσας) τα γενικά προληπτικά μέτρα
πυροπροστασίας που προβλέπονται στο κεφ.Α΄ του παραρτήματος II καθώς και τα
κατασταλτικά μέτρα του κεφ.Β΄ του παραρτήματος II για την κατηγορία του έργου, της
Φ.15/οικ.1589/104/2006 Κ.Υ.Α. ¨Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικέςβιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3325/2005
(ΦΕΚ 68Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες¨ (ΦΕΚ 90Β/30-1-2016), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.οικ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ
3284/Β/8-12-2014).
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012 Απόφαση Γ.Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
για την χορήγηση άδειας λειτουργίας για τον σταθμό του θέματος.
4. Η παρούσα άδεια καταχωρήθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας μας με κωδικό αριθμό :

0 5 4 2 8 4 2 0 0 0 0 4 3 5

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Xρονολογικό Αρχείο
2. Φ 43- ΜΥΗΕ ΘΕΣ.
3. Β.Μπατρακούλη
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
Μεσογείων 119
10192–ΑΘΗΝΑ

4.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
41100–ΛΑΡΙΣΑ

5.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας
Σωκράτους 111
41336-ΛΑΡΙΣΑ

6.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Κουμουνδούρου 29
43132- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

7.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας
Φαρσάλων 148
41335-ΛΑΡΙΣΑ

8.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
10443 – ΑΘΗΝΑ

9.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Δ/νση Χρηστών Δικτύου
Λεωφ.Συγγρού 23
11743 – ΑΘΗΝΑ

10 . ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Κάστωρος 72
18545 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
19 χλμ Λεωφ. Μαραθώνος
10 990 – ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
12. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132
11854 – ΑΘΗΝΑ
13. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
43065-ΑΝΘΗΡΟ
14. ΓΕΕΘΑ/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2 (ΔΥΠΟ-ΤΕΥ)
Στρατόπεδο ¨Παπάγου¨
Λ.Μεσογείων 227-231
Τ.Κ.15561-Σ.Τ.Γ.1020–ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ
15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γεν.Διεύθυνση Αερομεταφορών
Διεύθυνση Αερολιμένων
Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων
Τ.Θ.70360-16610 ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ

