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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τoν «Μετρητικό Σταθμό
ΣΑΛΦΑ Άνω Λιοσίων (U-5010) στο Δήμο Φυλής
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής.

2

Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου εκατοστού τέταρτου του ν. 4812/2021
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της
από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για
το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της
από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018
σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος”» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση
των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/45442/1318
(1)
Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην εταιρεία
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τoν «Μετρητικό Σταθμό ΣΑΛΦΑ
Άνω Λιοσίων (U-5010) στο Δήμο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

Αρ. Φύλλου 4404

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 109, αυτού.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).
5. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως
της “Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (Α’ 152), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α’ 15),
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο
του ν. 2593/1998 (Α’ 59), σύμφωνα με το οποίο για την
εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου,
των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με
αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση
από κάθε κείμενη διάταξη.
6. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (Α’ 313), σύμφωνα με το οποίο με-
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ταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.
με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».
7. Tον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
8. Το π.δ. 33/2007 “Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της”
(Α’ 31).
9. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 8).
10. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
11. Το Κεφ. Θ’ του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 230), όπως προστέθηκε με το άρθρο 158
του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
12. Το άρθρο 109 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
13. Την υπό στοιχεία οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων της
παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3982/2011 και καθορισμός
αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β’ 3533).
14. Τα άρθρα 1, 3 και 10 της υπό στοιχεία οικ.483/35/
Φ.15/17-01-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου,
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
του ν. 3982/2011 (Α’ 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 158).
15. Την υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του
ν. 3982/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (Β’ 584).
16. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση
Λειτουργίας άνω των 16 bar”» (Β’ 603).
17. Την υπ’ αρ. 47238/27-12-1996 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου του Κλάδου Λαυρίου και των
Εγκαταστάσεών του, όπως ισχύει και, όπως τροποποι-
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ήθηκε από την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/85264/3417/
27-11-2018 όμοιά της, ως προς την εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού Άνω Λιοσίων στο Σταθμό ανεφοδιασμού
Λεωφορείων (ΣΑΛΦΑ) Άνω Λιοσίων, Δήμου Φυλής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26796/1206/
19-03-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Έγκριση όρων δόμησης κατά παρέκκλιση
για την ανέγερση εγκαταστάσεων του Μετρητικού Σταθμού του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού
Αερίου (Σ.Α.Λ.Φ.Α.) Άνω Λιοσίων, του Αγωγού Φυσικού
Αερίου (Α.Φ.Α) Υψηλής Πίεσης του Κλάδου Λαυρίου, σε
εκτός σχεδίου περιοχή και στη θέση «Βασίλη» της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» (Δ’ 152).
19. Την υπ’ αρ. 117490/08-08-2018 (ΑΠ ΥΠΕΝ 178954/
11-09-2018) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Έγκριση
Εγκατάστασης του εν θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 119915/03-12-2018 (ΑΠ ΥΠΕΝ
88449/1189/04-12-2018), 135644/16-04-2021 (ΑΠ ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/45498/1319/12-05-2021) και 136837/02-07-2021
(ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/65900/1845/12-07-2021), όμοιές τις.
20. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/0266/201701-08-2019
και ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/45498/1319/04-06-2021 έγγραφα της
υπηρεσίας για προσκόμιση ελλιπών δικαιολογητικών.
21. Το από 25-07-2018 Ερωτηματολόγιο, υπογεγραμμένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
22. Την από 18-06-2018 Μελέτη Ασφαλείας (Ποσοτική
εκτίμηση επικινδυνότητας DSF-11-031- 02-E200133305010-SAF-STU-001) για τον Μετρητικό Σταθμό ΣΑΛΦΑ
Άνω Λιοσίων U-5010 στο Δήμο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
23. Την από 10-09-2018 Μελέτη Εγκατάστασης, την
Τεχνική Περιγραφή, τον Προϋπολογισμό, και την τεχνική
αναφορά με τους Υπολογισμούς του Σχεδιασμού για την
φέρουσα ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και τα Σχέδια του εν θέματι έργου,
όπως συμπληρώθηκαν με την υπ’ αρ. 136837/02-07-2021
(ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/65900/1845/12-07-2021) επιστολή του
ΔΕΣΦΑ.
24. Την υπ’ αρ. 31478 πράξη συνένωσης δύο όμορων
αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ.
25. Την από 11-05-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δεσμεύεται για την εκπόνηση των μελετών των στ (i, ii, ii1, ii2, ii3,
ii4, ii5, ii6), ζ, η (i, ii, iii), θ (i, ii, iii, iv, v, vi, vii) του μέρους
Α.1.2 του Παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης
Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου
της παρούσας.
26. Την από 14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δεσμεύεται για τα κριτήρια χωροθέτησης της περ. λ. (και των
υποπαραγράφων της) του μέρους Α.1.2 του Παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού
του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.
27. Την από 14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δεσμεύ-
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εται για την υποβολή των εγγράφων που απαιτούνται
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπουργικής
απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του
προοιμίου της παρούσας.
28. Την από 25-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ, περί της ανάθεσης επίβλεψης της κατασκευής του έργου σε αρμόδιο μηχανικό.
29. Την από 19-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού, περί ανάληψης της επίβλεψης κατασκευής του εν θέματι έργου.
30. Την από 25-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης του
ελέγχου και υπογραφής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και
των Τοπογραφικών Σχεδίων του έργου του θέματος σε
αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ.
31. Την από 14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης του
ελέγχου και υπογραφής του Βασικού Σχεδιασμού - που
περιλαμβάνει την Μελέτη Εγκατάστασης (Τεχνική Περιγραφή και Ηλεκτρομηχανολογικά Σχέδια) - του εν θέματι
έργου, σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ.
32. Την από 19-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, ότι έλεγξε και υπέγραψε το Βασικό
Σχεδιασμό του εν θέματι έργου που εκπονήθηκε από
επιστημονική ομάδα του ΔΕΣΦΑ.
33. Την από 14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης του
ελέγχου και υπογραφής σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο
του ΔΕΣΦΑ, ότι ο Βασικός Σχεδιασμός - που περιλαμβάνει την Μελέτη Εγκατάστασης (Τεχνική Περιγραφή και
Ηλεκτρομηχανολογικά Σχέδια) - του εν θέματι είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Τεχνικού Κανονισμού
του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.
34. Την από 31-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι η εκπονηθείσα Μελέτη Εγκατάστασης είναι σύμφωνη με την υπουργική απόφαση
Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου
της παρούσας.
35. Την από 14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης του
ελέγχου και υπογραφής των Υπολογισμών του Σχεδιασμού σχετικά με την ασφάλεια και τη φέρουσα ικανότητα
του Συστήματος Φυσικού Αερίου του εν θέματι έργου σε
αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ.
36. Την από 31-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί ανάληψης του ελέγχου και υπογραφής των Υπολογισμών του Σχεδιασμού σχετικά με την
ασφάλεια και τη φέρουσα ικανότητα του Συστήματος
Φυσικού Αερίου του εν θέματι έργου.
37. Την από 19-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, ότι έλεγξε και υπέγραψε την Αρχιτεκτονική Μελέτη και τα Τοπογραφικά Σχέδια του εν θέματι
έργου.
38. Την από 29-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, ότι η Αρχιτεκτονική Μελέτη είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Τεχνικού Κανονισμού
του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.
39. Την από 25-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης της
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εκπόνησης της Μελέτης Ασφαλείας «Ποσοτική Εκτίμηση
Επικινδυνότητας QRA» του εν θέματι έργου στην εταιρεία MANAGEMENT FORCE.
40. Την από 31-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου της MANAGEMENT FORCE, περί της ανάληψης της εκπόνησης της Μελέτης Ασφαλείας του εν θέματι έργου του ΔΕΣΦΑ στο Δήμο Φυλής της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/
22-02-2012 (Β’ 603), όπως αναφέρεται στην παρ. 6 του
μέρους Α.1.2 της απόφασης, καθώς και της ανάθεσης
της σε αρμόδιο μηχανικό.
41. Την από 19-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού, με την οποία αναλαμβάνει τον καθήκοντα υπευθύνου της Ομάδας Μελέτης για την εκπόνηση
της Μελέτης Ασφαλείας του Μετρητικού Σταθμού ΣΑΛΦΑ Άνω Λιοσίων από την εταιρεία MANAGEMENT FORCE.
42. Την από 31-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι η Μελέτη Ασφαλείας του Μετρητικού
Σταθμού ΣΑΛΦΑ Άνω Λιοσίων που εκπονήθηκε από την
εταιρεία MANAGEMENT FORCE είναι σύμφωνη με την
υπουργική απόφαση Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου
16 του προοιμίου της παρούσας.
43. Την από 30-06-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης
εκπόνησης και υπογραφής σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, ορισμένων λεπτομερών Μελετών και
συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του
μέρους Α.1.2 των περιπτώσεων στ (i και ii6), ζ, η (i, ii και
iii) και θ (i, ii, iii, iv και vi) του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού.
44. Την από 23-06-2021 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της ανάληψης εκπόνησης και
υπογραφής ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους
Α.1.2 των περιπτώσεων στ (i και ii 6), ζ, η (i, ii και iii) και θ
(i, ii, iii, iv και vi) του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού.
45. Την από 14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης
εκπόνησης και υπογραφής σε αρμόδιο μηχανικό, υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, ορισμένων λεπτομερών Μελετών και
συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του
μέρους Α.1.2 των περιπτώσεων στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και
ii5) και θ (v και vii) του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού.
46. Την από 31-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της ανάληψης της εκπόνησης
και υπογραφής ορισμένων λεπτομερών Μελετών και
συγκεκριμένα των μελετών των περιπτώσεων στ (ii, ii1,
ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (v και vii) του μέρους Α.1.2 του
Παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης του ως άνω
Τεχνικού Κανονισμού.
47. Τα διπλότυπα είσπραξης με αριθμούς Θ 2246424/
06-07-2018 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους 300,00 €.
48. Την έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.
49. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/8.06.2018
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
“Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”
(ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).
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50. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Χορηγείται στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση εγκατάστασης, πενταετούς διάρκειας, για την κατασκευή του
Μετρητικού Σταθμού ΣΑΛΦΑ Άνω Λιοσίων (U-5010) δυναμικότητας 5.000 Νm3/h και πίεσης λειτουργίας 40bar,
στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, εντός του
χώρου του υφιστάμενου βανοστασίου U-1930, για την
τροφοδότηση του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων
Φυσικού Αερίου που βρίσκεται στην περιοχή των Άνω
Λιοσίων.
Η ανωτέρω αναφερόμενη έγκριση εγκατάστασης χορηγείται σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη Μελέτη
Εγκατάστασης, την Αρχιτεκτονική Μελέτη και Τοπογραφικά Σχέδια, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο, τη
Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς
και με τους εξής όρους και περιορισμούς:
1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για
την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.
2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή
ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές
και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.
5. Να τηρείται η απόφαση Τεχνικού Κανονισμού του
στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας για θέματα
που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και
έλεγχος του συνόλου του εν θέματι έργου.
6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί
το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων
στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από
την υπουργική απόφαση του στοιχείου 16 του προοιμίου
της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Για τον προβλεπόμενο έλεγχο, τις επιθεωρήσεις και
την έκδοση των απαιτούμενων Πιστοποιητικών θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό διαπιστευμένο, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του Τεχνικού Κανονισμού
του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, για τη
πραγματοποίηση ελέγχων και επιθεωρήσεων ως προς
τον εν λόγω Κανονισμό.
8. Η θεώρηση της Μελέτης Εγκατάστασης και της Αρχιτεκτονικής Μελέτης αφορά μόνον σε θέματα σχετικά
με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, της
υπουργικής απόφασης του στοιχείου 16 του προοιμίου
της παρούσας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
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9. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει
η Μελέτη Εγκατάστασης, η Αρχιτεκτονική Μελέτη, η Μελέτη Ασφαλείας καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που
θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες Μελέτη Εγκατάστασης, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Μελέτη Ασφαλείας
και λοιπά στοιχεία του φακέλου δεν εφαρμόζονται ή ότι
τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα
απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής
άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
11. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση.
12. Να υλοποιηθούν οι συστάσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 48 του προοιμίου της παρούσας Έκθεση Αυτοψίας.
Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός
της διάρκειας ισχύος της παρούσας Έγκρισης Εγκατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση
Έγκρισης Λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τις υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012
(Β’ 158) και Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (Β’ 603) υπουργικές αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, σύμφωνα με το Παράρτημα Β12 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της
παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι η εγκατάσταση
του εν θέματι έργου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με
τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις του ως άνω
Τεχνικού Κανονισμού.
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, σύμφωνα με το Παράρτημα Β13 του Τεχνικού
Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι η εν θέματι εγκατάσταση
επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού, και να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα
χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί
της ανάθεσης σε αρμόδιους τεχνικούς της κατά νόμο επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
4. Υπεύθυνες δηλώσεις των αρμοδίων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Β14 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου
16 του προοιμίου της παρούσας, περί της αποδοχής της
κατά νόμο ανάθεσης της επίβλεψης της λειτουργίας και
συντήρησης της εγκατάστασης.
5. Εκπονηθείσες Μελέτες, σύμφωνα με τα εδάφια (στ),
(ζ), (η), (θ) της παρ. 2 του Μέρους Α.1.2 (Ειδικά Δικαιολογητικά) του Παραρτήματος Α της υπό στοιχεία Δ3/Α/
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οικ.4303/22-02-2012 απόφασης Τεχνικού Κανονισμού
του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.
6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ15/οικ.1589/104 (Β’ 90) κοινή υπουργική απόφαση.
7. Άδεια δόμησης, από την αρμόδια πολεοδομική
αρχή, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων
κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων
πληρωμής προστίμων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (Β’ 158) απόφαση του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.
8. Τελικό Πιστοποιητικό επιθεώρησης των δοκιμών καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα άρθρα
5 και 8, όπως προβλέπεται με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία
Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.
9. Έγγραφα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Τεχνικού Κανονισμού της ως άνω απόφασης.
10. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνιση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.
11. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.
12. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.
13. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση
εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση
της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου
κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η
είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (Β’ 158) απόφαση
του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.
14. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
σε ισχύ.
15. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης,
υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό,
συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο
αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (Β’ 158) απόφαση
του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.
16. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού. με την οποία βεβαιώνεται η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται τακτοποίηση
ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης και ότι
είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω
δικαιολογητικού αναφέροντας με ρητή αναφορά της
ημερομηνίας σφράγισής της.
17. Καταβολή παραβόλου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την
υπό στοιχεία οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 (Β’ 3533)
κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 90 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ
Ι

Αριθμ. 46690
(2)
Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου εκατοστού τέταρτου του
ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του
ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ
του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος”» και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της,
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 110).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο εκατοστό τέταρτο του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του
ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της
από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση
των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 110).
2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).
3. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Την ανάγκη παράτασης ισχύος των διατάξεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου εκατοστού τετάρτου του
ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για
το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από
13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης
δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες διατάξεις» (Α’ 110), λόγω των συνεπειών της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ’ αρ. 46476/22-9-2021 εισήγηση της παρ. 5
στοιχ. ε’ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
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Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση της ισχύος των διατάξεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου εκατοστού τέταρτου του ν. 4812/2021
(Α’ 110), για το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου
2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τεύχος B’ 4404/23.09.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Τεύχος B’ 4404/23.09.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02044042309210008*

