
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέµβαση επί Άλσους   Άρθρου  

                 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, σε έκταση εµβαδού 1410,50 τ.μ.  για την   

                 υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου έργο «Υπογειοποίηση τμήματος οδού  

                  Πατριάρχου Κωνσταντ ίνου και συνοδά έργα στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –  

                  Χαλκηδόνας» περιοχής αρµοδιότητος  ∆/νσης  ∆ασών  Αθηνών  

 

                                ΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο ΔΝΤΉΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
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. Τις διτάξεις του άρθρου 45 παρ 2, 3, 4, 6, 10, 16, του άρθρου 46, του άρθρου 48 
παραγράφου 1,  άρθρου 58 παρ 1, 2 , 8 , του άρθρου 59 παρ 1,2 κ.λ.π. του νόµου 
998/1979 όπως ισχύει.  

3. Τις διτάξεις του άρθρου 177 παραγράφου 1 του Ν.Δ. 86/1969 

4. Τη διάταξη της παραγράφου 1 τουάρθρου 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 – 
ΕναρµόνισηµετηνΟδηγία 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).  

Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.                                                                     
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Mεσογείων 239  
Ταχ. Κώδικας: 154 51-Ν. Ψυχικό 
Τηλεομοιοτυπία: 2103725740 
Πληροφορίες: Δντης 
Τηλέφωνο: 2103725741 
 

 
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           Νέο Ψυχικό    14 - 04 - 2020 

          Αριθ. Πρωτ: 714/29681 

 

Προς: 1. intracat 

               19o χλμ. Λεωφ Μαρκοποπυλου 

              19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

           2. Περιφέρεια Αττικής  

               Γενική Δνση Αναπτυξιακού  

              Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών 

              Λ. Συγγρού 80-88 

              117 41 ΑΘΗΝΑ 

 

Κοιν.: Ως πίνακας Αποδεκτών 
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5. 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).  

6. Την αριθ. 31282/οικ.1932/18-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΡ1Κ-9Α9) ΑΕΠΟ της Δνσης 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Α.Δ.Α µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και 
ειδικότερα τα κεφάλαια ΣΤ παρ ΣΤ 3 και Γ παρ 1 περ 9  

7. Την Τ1795/013/14-01-2020 ενημέρωση intrakat για τα παραπάνω και η ανάγκη καθαίρεσης 
του μανδροτοίχου 

8.  Την Τ1795/014/15-01-2020 ενημέρωση intrakat για τις εργασίες αποξήλωσης των 
κιγκλιδωμάτων  του μανδροτοίχου στις  16-01-2020 

9. Την Τ1795/015/21-01-2020 έγγραφο intrakat με το οποίο μας αποστέλλει εις πενταπλούν  
οριζοντιογραφία -Τοπογραφικό διάγραμμα με το περίγραμμα επιφανείας του Άλσους της 
Νέας Φιλαδέλφειας που απαιτείται για τη κατασκευή του έργου και τα δένδρα που 
περικλείονται  και θα απομακρυνθούν για την ασφάλεια των εργαζομένων και την αρτιότητα 
του έργου, και παρακαλεί για τις ενέργειές μας 

10. Την Τ1795/023/24-03-2020  ενημέρωση intrakat για την ΑΔΑ: 6ΓΒΕ46ΜΛΒ-7ΒΟ απόφαση 

Τροχαίας και ανάγκη προσωρινής περίφραξης To 7765/3-4-2020 έγγραφο του 
Δημάρχου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκιδόνας μ ε θέμα «Προσωρινή περίφραξη 
Τμήματος Άλσους» 

11.  Την με αριθ. Δ.Υ. 13-04-2020 είσήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Προστασίας και Διαχείρησης Δασών της Δνσης Δασών Αθήνας. Την ανάγκη 
εκτέλεσης του έργου ταπείνωσης της οδού Πατριάρχου Κων/νου για λόγους 
Δημοσίου Συμφέροντος. 

12. Την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος σύμφωνα με τα σχετικά µε το φάκελο 
υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούν στο προς υλοποίηση έργο, την 
σχηματισθείσα γνώμη,  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ 

 

     Την εταιρεία intrakat  ότι δύναται να επέµβει κατά μήκος του ορίου του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας με την οδό Πατριάρχου Κων/νου,  σε 
έκταση 1410,50 τ.μ. επί της οποίας  η επέµβαση εγκρίθηκε µε την αριθ 
31282/οικ.1932/18-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΡ1Κ-9Α9) απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της Δνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Α.Δ.Α. Η επέµβαση 
πραγµατοποιείται ελείψει εναλλακτικών κατασκευαστικών λύσεων για την 
αναγκαστική εφ άπαξ διέλευση και μόνο βαρέως μηχανήματος έργου διάτρησης του 
εδάφους με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε λωρίδα κυμενόμενου πλάτους δύο (2) έως 
δέκα (10)μέτρων κατά θέσεις , λόγω μεγάλης κλίσεως των πρανών, εντός αυτού για 
την κατασκευή τσιμεντοπασάλων εντος του ορίου της οδού Πατριάρχου Κων/νου, με 
σκοπό την συγκράτηση του εδάφους του άλσους και την προστασία αυτού, του 
εκτελούμενου έργου και των εργαζομένων, από γαιολησθήσεις, κατολισθήσεις και 
κατάρευση του πρανούς μεγάλου ύψους το οποίο θα δημιουργηθεί κατά την εκσκσφή 
για την ταπείνωση (υπογειοποίηση) της παραπάνω οδού σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου.. 
       Η έγκριση της επέµβασης στην έκταση χορηγείται για  όσο χρονικό διάστηµα 
διαρκεί η επέµβασηκαι εντός των ορίων πουπροβλέπει η 31282/οικ.1932/18-04-2018 
(ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΡ1Κ-9Α9) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δνσης 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Α.Δ.Α. 
      Το προς υλοποίηση και υπό εγκατάσταση έργο  «Υπογειοποίηση τμήματος οδού  
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 Πατριάρχου Κωνσταντίνου και συνοδά έργα στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας 
Χαλκηδόνας» ευρίσκεται στη θέση άλσος νέας Φιλαδέλφειας  του ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας, περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
περιοχής αρµοδιότητος της ∆/νσεως ∆ασών Αθηνών,  

Η έκταση επέµβασης αποτυπώνεται και περιγράφεται στο µε ηµεροχρονολογία 
Ιανουάριο 2020 αρµοδίως θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε συντεταγµένες 
κορυφών βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα  Αναφοράς ΕΓΣΑ  1987, µε 
στοιχεία περιµέτρου ( Α,Β,Γ,……Μ,Ν,Ξ,Α)  και κλίµακας  1:250 που υπογράφουν ο 
Αθανάσιος Παπαθάνου Πολιτικός Μηχανικός και Χρήστος Κουρτέσης  Τοπογράφος 
Μηχανικός της intrakat, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.  
 

Η επέµβαση στην έκταση θα πραγµατοποιηθεί µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις:  
 

1. Την προσωρινή απομάκρυνση και επανεγκατάστραη της υφιστάμενης περίφραξης 
του άλσους στην ίδια θέση ως έχει μήκους περίπου διακοσίων (200) μέτρων.  

Θα τοποθετηθεί προσωρινή περίφραξη στο όριο της έκτασης σύμφωνα με το 
προαναφερθέν προσαρτώμενο στην παρούσα αρµοδίως θεωρηµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα , η οποία θα απομακρυνθεί μετά το πέρας του έργου. Είναι απαραίτητη η 
προσωρινή περίφραξη για την ασφάλεια των διερχομένων περιπατητών του Άλσους 
και του προσωπικού του εργοταξίου. 

2. 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.  

3. Ο δικαιούχος µεριµνά για την πλήρη αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, θα 
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 θα αποτίθενται σε 
θέσεις (αποθεσιοθαλάµους), που θα  υποδειχθούν από την οικεία ∆ασική Αρχή, ενώ 
στη συνέχεια πρέπει αυτοί οι χώροι να αποκατασταθούν µε κατάλληλη φύτευση.  

4. Η φθορά της δασικής βλαστήσεως περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Στο συνημένο 
από Ιανουάριο 2020 αρµοδίως θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα έχουν σημειωθεί 
προς υλοτομία είκοσι τρία (23) ιστάμενα ζώντα δένδρα εκ των οποίων (δέκα έξι (16) 

πεύκα (16), πέντε (5) ευκάλυπτοι , μία (1) ακακία και ένα (1) κυπαρίσι).  Η ανάγκη 
αποµάκρυνσης  της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου 
πραγµατοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής ∆ασικής 
Αρχής.  Με την πρόοδο του έργου να γίνει προσπάθεια  - εφ όσον αυτό είναι εφικτό -
να μην υλοτομηθούν τα υπ αριθμ. 1, 2,17,18,19,21,23, δένδρα.  Τα δασικά προϊόντα 
που θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας– 
Νέας Χαλκηδόνας,  

5. 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.  

6. Να αποκατασταθεί πλήρως η βλάστηση στους διαταραχθέντες χώρους, µε φύτευση ή 
µε σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, Να γίνει 
επαναφύτευση στην εδαφική επιφάνεια τουλάχιστον ίσου αριθμού υλοτομηθέντων 
δασικών δένδρων με τηνμέγιστη δυνατή καθ΄ύψος και κόμη , και στηθιαία διαμέτρου 
διάπλαση μετά το πέρας των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 
31282/οικ.1932/18-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΡ1Κ-9Α9) ΑΕΠΟ. Η φροντίδα των φυτών 
θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευση τους, µε ευθύνη του 
δικαιούχου την επέµβαση. Η αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα θα  
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 υλοποιηθεί µε προσοχή και θα διαφυλαχθεί κατάλληλα για µελλοντική χρήση 
αποκατάστασης του χώρου. 

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

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

9. Τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι της αριθ. 31282/οικ.1932/18-04-2018 
(ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΡ1Κ-9Α9) ΑΕΠΟ. 

10. Η παρούσα  έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και 
ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. 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.  

11. 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 
όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της  δασικής 
υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει.  

12. 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 τουάρθρου 45 του νόµου 998/1979 όπως 
ισχύει.  

13. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγµατοποιείται µε πρωτόκολλο εγκατάστασης, το 
οποίο θα συντάξει η ∆/νση  ∆ασών Αθηνών και αντίγραφό του θα αποσταλεί στη 
∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών .   

14. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση είναι η υποβολή 
εγκεκριµένης µελέτης αναδάσωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το σκοπό αυτό 
στις παραγράφους 8, 9 & 10 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 όπως ισχύει.  

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

16. Ο δικαιούχος µε την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους 
σχετικούς όρους της έγκρισης επέµβασης, κατά την ενσωµάτωσή της στην ΑΕΠΟ ή 
στις ΠΠ∆, ενώ η µη συµµόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται 
υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, µε τις προκύπτουσες 
από την ∆ασική Νοµοθεσία συνέπειες.  

17. Η παρούσα πράξη δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόµενη εταιρεία από την εξασφάλιση 
τυχόν άλλων εγκρίσεων και αδειών, από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄& β΄βαθμού ή άλλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου.  

18. 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. 

19.  Η παρακολούθηση και εφαρµογή της ενσωµατωµένης στην ΑΕΠΟ έγκριση 
επέµβασης, κατά τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα πράξη πληροφοριακού 
χαρακτήρα, πραγµατοποιείται από την υπηρεσία µας και ειδικότερα το τμήμα 
Προστασίας & Διαχείρησης Δασών της Υπηρεσίας μας   

           Ο  ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

 

 

                                                                                     Σωτήριος Σίμνος  

                                                4                                    Δασολόγος 

ΑΔΑ: 661ΒΟΡ1Κ-ΛΕΚ



Πίνακας Αποδεκτών 
 
1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Γενική Δνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
Κατεχάκη 56 

      115 25  ΑΘΗΝΑ 
 

        2) Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αττικής 
              Μεσογείων 239 
             154 51  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 
 
        3) Δνση Περιβάλοντος  & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής 
             Μεσογείων 239 
             154 51  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 
 
      4)  ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας– Νέας Χαλκηδόνας 

   Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
  Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων  
  143 43  ΝΕΑ  ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ  
  
 
Εσωτερική διανομή 
Τμήμα Προστασίας & Διαχείρησης Δασών 
σε μας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ΑΔΑ: 661ΒΟΡ1Κ-ΛΕΚ


		2020-04-14T14:42:42+0300
	Athens




