
            
          
 
 
 

                  

              
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Θέμα: Απόφαση έγκρισης επέµβασης επί δασικής έκτασης, για την εγκατάσταση Σταθμού 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση «Αγία Τριάδα» Ποικίλου Όρους (1400127 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -Χ), 
Δήμου Πετρούπολης περιοχής αρμοδιότητος ∆ασαρχείου Αιγάλεω./∆/νσης Δασών Δυτ. Αττικής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του νόµου 

998/1979» του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση 
και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις δασικής 
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 «Κατάργηση αδειών» του νόµου 
4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α΄/21-9-2011), ως 
αναδιατυπώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 55 «Τροποποίηση διατάξεων του 
νόµου 4014/2011» του νόµου 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α’/13-2-2012). 

3. Τις διατάξεις ειδικότερα του άρθρου 57 παρ. 5 του Ν. 998/79 όπως ισχύει 
4. Τις αριθμ. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ 2961/Β/3-11-2014) απόφαση Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αρ. 132576/6266/19-

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Παλληκαρίδη 19-21          
Ταχ. Κώδικας: 12243 - Αιγάλεω 
Πληροφορίες: Καρπούζας Σωτήρης 
Τηλ: 2105908977 
Email:  dash_dyt_attikh@attica.gr 

                                 Αιγάλεω, 02- 09- 2020  
                                 Αρ.  πρωτ:  56923/2365 
 
            
 ΠΡΟΣ:   COSMOTE A.E. 
                (Δια της Τεχνικής Εταιρείας                                       
                Ζησιάδης Αναστάσιος  & ΣΙΑ Ε.Ε. 
                Αφροδίτης 8 
               15341  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
ΚΟΙΝ: 1. Γενική Δ/νση Δασών & Α.Υ. 
              Κατεχάκη 56 
              11525 ΑΘΗΝΑ 
           2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. 
               Δασών 
              Μεσογείων 239 
              15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ 
           3. Δασαρχείο Αιγάλεω 
              Ν. Πλαστήρα 69 
              12242 ΑΙΓΑΛΕΩ 
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11-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις οποίες 
καθορίζονται ο τύπος της απόφασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της παρ. 
2 του άρθρου 45 του νόμου 998/79 όπως ισχύει και τα οποία έχουν προσκομιστεί από 
τον αιτούμενο φορέα (τεχνική περιγραφή του έργου, τοπογραφικά διαγράμματα κ.α.). 

5. Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της  
Αυτ/σης  και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

6. Την  α.π. οικ.47983/17835/09-06-2017 (ΦΕΚ 2150/τ.Β/23-06-2017) απόφαση του 
Συντονιστή Α.Δ.Α. περί "Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής".   

7. Τις διατάξεις της αριθ. 15277/23-3-2012 Αποφάσεως ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών 
για την ενσωµάτωση  στις  Αποφάσεις  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  ή  στις  
Πρότυπες  Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της 
∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α 
και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-1- 2012), 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012). 

8. Την Κ.Υ.Α. αριθ. 156157/2343/ 2017 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του 
ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, 
δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει» 

9. Την αρίθμ. πρωτ. οικ. 12060/885/10-2-2017 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Δυτικής 
Αττικής (ΑΔΑ: 6ΧΠΟΡ1Κ-Η04) με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Δήμων: Αγίας 
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, και 
πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» 

10. Την αριθ. οικ. 110834/3422/21-12-2017 (ΦΕΚ: 73/τ.Δ΄/16-2-2018) απόφαση του 
Σ.Α.Δ.Α. μερικής κύρωσης του δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Δήμων: Αγίας 
Βαρβάρας, Αιγάλεω Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, 
(άρθρο 17 ν. 3889/2010). 

11. Η αρίθμ. 23910/Φ610/21-04-2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) (ΑΔΑ: 9Α45639-6ΒΒ) περί αδείας κατασκευής κεραίας 
σταθμού ξηράς στη θέση ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ/Χ (1400127), στην εταιρεία «COSMOTE – 
Κινητές Τηλεπικοινωνίες, δια της οποίας τροποποιήθηκε η αρίθμ. 10837/Φ610/5-2-
2014 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. λόγω διόρθωσης θέσης, δομικών αλλαγών και 
τροποποίησης κεραιοσυστημάτων» 

12. Η αρίθμ. Μ.ι./411/2869/4-12-2007 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τη μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών 
Κεραιών Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Πρόληψης του Κοινού 
της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.» για το σταθμό με στοιχεία: Αρ. σταθμού 1400127 και 
θέση ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χ (Περιοχή «Αγία Τριάδα» Ποικίλου Όρους), Δήμος Πετρούπολης, 
Νομού Αττικής 

13. Το αρίθμ. ΣΗΛΥΑ 16785/25-04-2016 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) 

14. Η Τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού  Αναστάσιου Δ. Ζησιάδη για το έργο « 
Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Σταθμού Ραδιοεπικοινωνίας ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
– Χ (1400127) στη περιοχή Αγίας Τριάδας Ποικίλου Όρους του Δήμου Πετρούπολης 
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περ. Νομού Αττικής 

15. Η αρίθμ. 294/29-02-2016 βεβαίωση του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & 
Αναδασμού της Π.Ε Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής (περί μη ύπαρξης διαθέσιμου 
ακινήτου) 

16. Η αρίθμ. 1288/14-04-2016 βεβαίωση του Τμήματος Α-Δημοσίων και Ανταλλαξίμων 
Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (περί μη υφισταμένου καταγεγραμμένου 
ακινήτου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών). 

17. Το αρίθμ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/5547/4-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής Ανατολικής Στερεάς & Κυκλάδων του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

18. Το αρίθμ. 24272/ Περιβαλλοντικά Φ6/10/23-11-2015 έγγραφο της Εφορείας 
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Αρχαιοτήτων Αθηνών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά την 
έγκριση εγκατάστασης του εν λόγω έργου 

19. Η αρ. 124356/11/1-6-2012 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την 
εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE με κωδικό 
θέσης «1400127 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Χ» ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση στη 
περιοχή Αγία Τριάδα του Ποικίλου Όρους του Δήμου Πετρούπολης Νομού Αττικής 

20. Το αρίθμ. 108048/12/26-7-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω (18) σχετική ΑΕΠΟ δεν επέχει 
και θέση έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με την 15277/9-4-2012 Υπουργική απόφαση  

21. Την από 25-4-2017 αίτηση της τεχνικής εταιρείας Ζησιάδης Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε. (για 
λογαριασμό της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε» προς το Δασαρχείο Αιγάλεω για έκδοση 
έγκρισης επέμβασης 

22. Η αρίθμ. 22405/754/15/19-07-2018 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω με το 
συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών 

23. Η από 01-07-2019 Δ.Υ. θετική εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών 
Δυτικής Αττικής και η αρ. πρωτοκόλλου 69357/1792/10-7-2019  σύμφωνη γνώμη της 
Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής. 

24. Η από 27-01-2020 ΔΥ συμπληρωματική εισήγηση του Δασολόγου της Δ/νσης Δασών 
Δυτ. Αττικής Καρπούζα Σωτήρη 

25. Η από 25-06-2020 τεχνική έκθεση της εταιρείας «Ζησιάδης Αναστάσιος & ΣΙΑ ΕΕ», η 
οποία απεστάλη στη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

26. Η ΔΥ/29-06-2020 συμπληρωματική εισήγηση του Δασολόγου της Δ/νσης Δασών Δυτ. 
Αττικής Καρπούζα Σωτήρη. 

27. Το αρίθμ. 53148/1844/9-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης 
Δασών Αττικής με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της. 

28. Τα σχετικά µε το φάκελο υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στο προς 
υλοποίηση έργο. 

 
 

 
 

                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
           Εγκρίνουμε την επέμβαση από την εταιρεία «COSMOTE Α.Ε.» επί δασικής και 
αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 600 τ.μ. κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης. Η 
παρούσα έγκριση χορηγείται για όσο διάστημα διαρκεί η επέμβαση. Η εν λόγω έκταση στον 
αναρτημένο με την ανωτέρω (9) σχετική απόφαση της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής εμπίπτει 
σε ευρύτερο δασικό πολύγωνο με κύρια πληροφορία ΔΔ («Δασική» έκταση στους «Ιστορικούς 
Ορθοφωτοχάρτες 1945 (1960)» ή προκύπτει από προϋφιστάμενα της παλαιότερης 
αεροφωτογράφισης εφαρμόσιμα στοιχεία – «Δασική» έκταση στις πρόσφατες Α/Φ). Στον 
μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη με την ανωτέρω (10) σχετική απόφαση η προς έγκριση 
επέμβαση δεν περιλαμβάνεται, διότι βρίσκεται εντός ευρύτερης έκτασης για την οποία έχουν 
ασκηθεί αντιρρήσεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει σήμερα.   
            Επιπροσθέτως σύμφωνα με την ανωτέρω (22) σχετική πρόταση του Δασαρχείου 
Αιγάλεω η έκταση ενδιαφέροντος διαχειρίζεται από τη Δασική υπηρεσία ως δημόσια δασική 
έκταση (Άρθρο 62 Ν. 998/79) και περιλαμβάνεται σε ευρύτερη έκταση, η οποία έχει κηρυχθεί 
αναδασωτέα με την αρίθμ. 108424/1934 (ΦΕΚ 133Β΄) απόφαση Υπουργού Γεωργίας  

Το προς υλοποίηση έργο εγκατάστασης δομικών κατασκευών του Σταθμού 
Ραδιοεπικοινωνία της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. με κωδικό «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χ 1400127» 
χωροθετείται στη θέση Αγία Τριάδα του Ποικίλου Όρους, Δήμου Πετρούπολης της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω 

Η έκταση επέμβασης αποτυπώνεται και περιγράφεται στο από Απρίλιο 2017 
τοπογραφικό διάγραμμα, αρμοδίως θεωρημένο από τη Δασάρχη Αιγάλεω με συντεταγμένες 
κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, με στοιχεία 
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περιμέτρου Α, Β, Γ, Δ, Α και κλίμακας 1: 200 της Τεχνικής Εταιρείας «ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

Η έγκριση επέμβασης στην έκταση δίδεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:  
 

1. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην απαιτούμενη 
έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόμενες 
αυστηρά στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα. 

2. Λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του Φυσικού Περιβάλλοντος της 
περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο 
φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά. 

3. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται κατά το δυνατόν µε τρόπο και υλικά που δε θίγουν 
και δεν προσβάλουν το οικείο φυσικό περιβάλλον, και να είναι προσαρµοσµένες στο  
τοπίο,  στην ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) της περιοχής 

4. Ο δικαιούχος µεριµνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την 
ευθύνη για πιθανή ζηµιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των 
απαραίτητων µέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. 
Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις (αποθεσιοθαλάµους), 
που θα υποδειχθούν από την οικεία ∆ασική Αρχή, ενώ στη συνέχεια πρέπει αυτοί οι 
χώροι να αποκατασταθούν µε κατάλληλη φύτευση. 

5. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων 
αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης και την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων με ευθύνη και μέριμνα της 
αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ανεξαρτήτως 
αντιπυρικής ή μη περιόδου). 

6. Η φθορά της δασικής βλαστήσεως περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη 
αποµάκρυνσης της  υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή  ανάπτυξης  του  έργου  
πραγματοποιείται  υπό  την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής ∆ασικής Αρχής. 
Τα δασικά προϊόντα που τυχόν θα παραχθούν, θα διακινηθούν και διατεθούν σύµφωνα 
µε τα οριζόμενα στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, και όπου απαιτείται θα 
συνταχθεί πίνακας υλοτομίας. 

7. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, ενώ η δημιουργία 
πρανών θα διαμορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα, αφενός προς αποτροπή και 
αποφυγή κατολισθήσεων και εµφάνισης διαβρωτικών φαινομένων, αφετέρου προς 
διευκόλυνση της αποκατάστασης της βλάστησης. 

8. Οι θέσεις επέµβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά 
του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά 
από εισήγηση της αρµόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα 
προστασίας του  φυσικού περιβάλλοντος 

9. Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας των 
εργαζομένων ή των τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ’ αυτού όπως 
τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που 
διατρέχουν οι παραπάνω 

10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων  για  
την επέμβαση θέσεων. 

11. Απαγορεύεται η µεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου 
σκοπού. 

12. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.» και ισχύει αυστηρά 
γι’ αυτήν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί µε 
τροποποίηση της παρούσας µόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή 
των λοιπών όρων της επέµβασης. 

13. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε µεταβληθεί ο 
σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόµενοι 
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όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής 
υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει. 

14. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως 
απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει 
το χώρο της επέµβασης, σύµφωνα µε μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί, και η 
έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε 
περίπτωση µη συμμόρφωσης µε τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην 
παράγραφο 12  του άρθρου 45  του νόµου 998/1979 όπως ισχύει. 

15. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται µε πρωτόκολλο εγκατάστασης,  το οποίο 
θα συντάξει το ∆ασαρχείο Αιγάλεω και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη 
∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών και στη ∆/νση ∆ασών Δυτικής Αττικής. 

16. Ο δικαιούχος εξαιρείται της  υποχρέωσης αναδάσωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 11 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει. 

17. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες 
τεχνικές µελέτες όπου απαιτούνται  

18. Ο δικαιούχος µε την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς 
όρους της πράξης έγκρισης επέµβασης, ενώ η µη συμμόρφωση του στους τεθέντες 
όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά  την  ανάκληση  του  πρωτοκόλλου  εγκατάστασης,  µε  
τις  προκύπτουσες  από  την ∆ασική Νοµοθεσία συνέπειες. 

19. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την εξασφάλιση τυχόν άλλων 
εγκρίσεων και αδειών. 

20. Πριν την εγκατάσταση ζητείται το οριζόµενο στις παραγράφους 8, 9 & 10 του άρθρου 45 
του νόµου 998/1979 όπως ισχύει αντάλλαγµα χρήσης, το οποίο ανέρχεται στα 255,1 €, 
και το οποίο πρέπει να κατατεθεί στον ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του 
Πράσινου Ταμείου.  

21. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος και τη σύνταξη  πρωτοκόλλου  εγκατάστασης,  
ουδεµία επέµβαση θεωρείται επιτρεπτή. 

22. Το ∆ηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ µέρους τρίτων της έκτασης, 
επί της οποίας εγκρίθηκε  η  επέµβαση  κατά  τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  ΣΤ΄  του  
νόµου  998/1979  ως ισχύει 

23. Η  παρακολούθηση  και  εφαρμογή  της  παρούσας  απόφασης  ανατίθεται  στο 
∆ασαρχείο Αιγάλεω. 

 
 
 
 

                                        Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
                                        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

       Τ.Υ. 
 
 

                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  
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