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Μουζάκι, 29-10-2018
Αριθ. Πρωτ.: 3374/173923
ΠΡΟΣ: Εταιρεία
«CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.»
Μενάνδρου 3-5
Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά
(συστημένο)
ΚΟΙΝ: 1. Δ/νση Δασών Καρδίτσας
Τέρμα Χαριλάου Φλωράκη
43100 Καρδίτσα
2. Δήμος Αργιθέας
43065 Ανθηρό
3. Δήμος Μουζακίου
43060 Μουζάκι
4. Μπαλάς Κων/νος
Δασοπόνος περιοχής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εγκατάστασης δύο (2) ανεμολογικών ιστών ύψους 80 μ. στις θέσεις:
«Παλιομάνδρι» εντός του Δημοτικού Δάσους Πετρίλου, και «Ζυγουρολίβαδο» στα
όρια του δημοτικού δάσους Πετρίλου, του Δημοτικού δάσους Ανθοχωρίου και του
Διακατεχόμενου Δάσους Βλασίου, των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου, Π.Ε.
Καρδίτσας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Δασαρχείου Μουζακίου
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 998/79 όπως ισχύει ¨περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της
χώρας¨.
- Τις διατάξεις του Ν. 3377/2005, άρθρο 19 παρ. 4,5,6,7,8 (ΦΕΚ 202/Α/2005)
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 998/79 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α).
- Το, από 17-10-2018 Αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.».
- Την υπ’ αρίθμ. 3684/58101/16-07-2008 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μουζακίου, η οποία
τελεσιδίκησε με την υπ’ αρίθμ. 6026/87017/23-10-2008 Βεβαίωση.
- Την αρίθ. πρωτ. Δ3/Δ/24723/6932/10-10-2018 σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
- Την τεχνική περιγραφή-τεχνικά χαρακτηριστικά αλουμινένιου δικτυωτού ιστού 80 μ. -2EN-LAT
750/600.
- Αποσπάσματα φύλλου χάρτη 1:50.000 και 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. με σημειωμένες τις θέσεις
εγκατάστασης του ιστού.
- Την υπ’ αρίθμ. 272/2011 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μουζακίου ¨περί σύμφωνης γνώμης για την
εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση
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«Ζυγουρολίβαδο-Παλιομάνδρι» και την υπ’ αρίθμ. 78/2011 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αργιθέας ¨περί
σύμφωνης γνώμης για την εγκατάσταση του εν λόγω αιολικού σταθμού.
- Την ΔΥ/23-10-2018 εισήγηση της Δασολόγου της υπηρεσίας μας Ιωάννας Αναστασιάδου με την
οποία συμφωνούμε.
- Το γεγονός ότι, για την εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού δεν οφείλεται το αντάλλαγμα χρήσης
γης και δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως προκύπτει
από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 998/79 ως ισχύει και από τις διατάξεις του Ν.
3377/2005 άρθρο 19 παρ. 4 & 5. Επίσης, εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή
δάσωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 ως ισχύει.
- Το γεγονός ότι, ο βαθμός επέμβασης για την εγκατάσταση των εν λόγω ιστών ανεμομέτρησης
είναι πολύ μικρός και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν αλλοιώνεται το περιβάλλον ούτε θίγεται η
βοσκή των ζώων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση εγκατάστασης δύο (2) ανεμολογικών ιστών ύψους 80μ., στις θέσεις:
«Παλιομάνδρι» εντός του Δημοτικού Δάσους Πετρίλου και με συντεταγμένες θέσης ΕΓΣΑ ’87 :
Χ=295046 και Ψ=4353017, και «Ζυγουρολίβαδο» στα όρια του Δημοτικού δάσους Πετρίλου, του
Δημοτικού δάσους Ανθοχωρίου και του Διακατεχόμενου Δάσους Βλασίου και με συντεταγμένες
θέσης ΕΓΣΑ ’87 : Χ=295602 και Ψ=4354679, των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.
Η παρούσα ισχύει για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες μέτρησης του ανέμου.
Μετά την αποκαθήλωση των ιστών, η εταιρεία με την επωνυμία “CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.».
υποχρεούται να αποκαταστήσει το περιβάλλον από τυχόν αλλοιώσεις.
Η εγκατάσταση και λειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού δεν θεμελιώνει εμπράγματο
δικαίωμα ή ενοχική σχέση επί του ακινήτου, ούτε δικαίωμα προτεραιότητας στην εν γένει
αδειοδοτική διαδικασία.
Για τυχόν ζημιές, αποζημιώσεις, ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους ή που θα
ζητηθούν από τρίτους η Υπηρεσία μας δε φέρει καμία ευθύνη αλλά την ευθύνη θα φέρει η εταιρεία
“CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM
ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε..
Η Υπηρεσία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τη διεκδίκηση της έκτασης από τρίτους.
Η παρούσα άδεια σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή και εγκρίσεις που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνημμένα:
- Αποσπάσματα φύλλου χάρτη 1:50.000
και 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. με σημειωμένες τις
θέσεις εγκατάστασης των ιστών.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Δασαρχείου Μουζακίου
Τερψιθέα Χουρδάκη
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό

