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Τμήμα Ανάπτυξης, Ενέργειας  
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                                                                       Αριθμ. Φακ : ΔΑ.Φ.14.807 
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Θ Ε Μ Α   :   Απαλλαγή από  Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας ενός (1) 
Εφεδρικού  Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ) ισχύος 20 KVA για το 
Σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας (Μιχαλίτσι-Χ 1404045) ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε»  που 
βρίσκεται εγκατεστημένος  στην θέση «Μιχαλίτσι»  Πρέβεζας  του Δήμου 
Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας.   
 
ΠΕΡΙΟΧΗ : . «Μιχαλίτσι»  Δ.Πρέβεζας     Α.Φ.Μ. : 094493766  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο       Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ   Π. Ε.   Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ 

 
 

 
 
΄Εχοντας   υπόψη : 
1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου».  
 

3. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006 «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
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επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3325/05». 

4. Την Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/7-12-2009 (ΦΕΚ 2442 Β/11-12-2009) 
«Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 
385 Β/1995)», για την έκδοση απόφασης απαλλαγής από άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.  

5. Την απόφαση με αριθ.32702/164/8-4-2013, «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.Πρέβεζας. 

6. Το Ν. 1559/85 (ΦΕΚ 135Α) «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών 
ενεργείας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά 
καύσιμα και άλλες διατάξεις». όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3468/06 ( 
ΦΕΚ129/Α). 

7.  Το Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α’ /7-10-1994) «Ρύθμιση θεμάτων 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά 
καύσιμα και άλλες διατάξεις. 

8. ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/2000 (ΦΕΚ 1498/Β) «Κανονισμός αδειών 
παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας». 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ.1.δ. και 8 παρ. 10 του νόμου 3468/2006 
«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), και τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.11 του 
Ν.4001/ΦΕΚ/179Α/22-8-2011  ( Για την λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.) περί άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εξαίρεσης από την υποχρέωση 
κατοχής άδειας παραγωγής για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ . 

10. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις».  

11. Το Ν.3325/2005(ΦΕΚ 68/A) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις» και το Β.Δ. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» (ΦΕΚ 
208/Α). 

12. Τις με Α.Π.: ΔΑ 1297/31-8-2017 και ΔΑ 1537/26-9-2017 αιτήσεις του κ. 
Αποστόλου Ν. Γεωργίου, Πολιτικού Μηχανικού, που ενεργεί για λογαριασμό 
της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε»  για 
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης & 
λειτουργίας ενός (1) εφεδρικού Η/Ζ ισχύος 20 KVA για τον σταθμό βάσης 
της COSMOTE  με στοιχεία : Μιχαλίτσι Χ-1404045 στο Μιχαλίτσι Δήμου 
Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας με τα συνημμένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. 
Ήτοι: 

 Η υπ’ αριθμό 16570/12Α Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ του φορέα και 
του κ. Αποστόλου Ν. Γεωργίου, πολιτικού μηχανικού για την 
εξουσιοδότηση του δεύτερου προκειμένου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση Άδειας εξαίρεσης Εφεδρικού 
Σταθμού Η/Ζ 
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 Η με αριθ. 79/2015 βεβαίωση για την εξαίρεση από την 
υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε). 

 Η Τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:500 του πολ. Μηχ. Κ. Αποστόλου Γεώργιου. 

 Η υπ’ α.π.: 4847/13-8-1999 (α/α: Κ-2) άδεια εγκατάστασης 
κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας από τη Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας, καθώς και η υπ’ α.π.: 
7218/Φ610 (Α/Α: Κ-2Α) τροποποίησή της από την ΕΕΤΤ. 

 Η με α.π.: 1190/29-10-2015 έγκριση εγκατάστασης δομικών 
κατασκευών του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας από την Υπηρεσία 
Δόμησης του Δήμου Πρέβεζας 

 Η από 3-5-2017 πρόσθετη συμφωνία για εφεδρική 
ηλεκτροπαραγωγή που υπογράφηκε μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής 
Πρέβεζας και της εταιρείας. «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» .  

 Το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας της Π.Υ. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ με αριθ.πρωτ..2276/Φ.701.3/26-07-2017 με ισχύ μέχρι 
26-07-2022. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Απαλλάσσουμε την εταιρεία  «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε»  
από την λήψη  ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Η/Ζ) ισχύος 20 KVA, ο οποίος 
βρίσκεται εγκατεστημένος στο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας 
(Μιχαλίτσι-Χ1404045) της εταιρείας, στο «Μιχαλίτσι»  Πρέβεζας  του 
Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας.   
 
 ΑΦΜ : 094493766  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Αθηνών 
 
  
Τεχνικά στοιχεία Εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)  
ΤΥΠΟΣ: STAMFORD 
 
Κατασκευαστής Γεννήτριας:  PERKINS 
Ισχύς : 20 KVA 
Κινητήρας : Υδρόψυκτος  
Καύσιμο : Πετρέλαιο (Diesel). 
 
όπως εικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται στην 
Τεχνική Έκθεση που θεωρούνται με την παρούσα απόφαση για την 
κάλυψη των αναγκών της, μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ λόγω βλάβης ή αδυναμίας των 
εγκαταστάσεών της. 
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Η παρούσα απόφαση απαλλαγής είναι Αορίστου Χρόνου και χορηγείται με 
τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 
 

1. Η εγκατάσταση του Η/Ζ να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες για κάθε 
περίπτωση κανονισμούς και από πρόσωπα που κατέχουν τις από το 
νόμο προβλεπόμενες επαγγελματικές άδειες. 

2. Να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων, την προστασία και υγιεινή των εργαζομένων, αλλά και 
των περιοίκων και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις να εφαρμόζεται το 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις». 

4.  Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να ανανεώνεται 
έγκαιρα το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

5. Να ληφθούν τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η μη 
παράλληλη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών με το δίκτυο της ΔΕΗ . 

6. Να υπάρχουν διάδρομοι ευχερούς διελεύσεως προσωπικού και 
οχημάτων. 

7. Η παρούσα ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται 
οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή διαπιστωθούν 
παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης το Δημόσιο δεν 
ευθύνεται εάν, λόγω της ασφάλειας των εργαζομένων ή των περιοίκων ή 
γενικώς του δημοσίου συμφέροντος ανακληθεί η παρούσα απόφαση. 

8. Η παρούσα απόφαση μεταβιβάζεται μόνον μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας μας. Χωρίς αυτή την έγκριση τα εφεδρικά Η/Ζ της 
Επιχείρησης δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο όνομα φυσικού ή 
νομικού προσώπου άλλου εκτός του παραπάνω αναφερομένου. 

9. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-
50 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, 
λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να 
προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 

10. Η παρούσα απόφαση  δεν απαλλάσσει την κάτοχο από την υποχρέωση 
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει 
αντίστοιχη υποχρέωση. 

11. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή δια μέσου της 
Υπηρεσίας μας από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, για παράβαση 
νόμου: α)μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της, σύμφωνα με 
την παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και των άρθρων 227 και 228 
του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87Α 7-6-2010), ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
β)ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Δ. Ν. 2717/1999(ΦΕΚ 97Α/17-5-1999) 

                                                                                                 Μ.Ε.Α                                                                                                                                                                                            
                                                                                           Ο  ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                     Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 
                                                                                                ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
1. ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Γενική Δ/νση Ενέργειας 
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής 
Τμήμα Γ΄ 
Μεσογείων 119 
101 92 - Αθήνα 
2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε Α.Ε) 
Πειραιώς 132 
11854 - ΑΘΗΝΑ 
3. COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι,  Τ.Κ 15124,  ΑΘΗΝΑ 
4. κ. Αποστόλου Ν. Γεώργιο 
Αργοστολίου 16, Μοσχάτο, Τ.Κ.: 18344 ΑΘΗΝΑ 
5. ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε  Πρέβεζας  
Λ. Ιωαννίνων 299,τκ 48100 Πρέβεζα 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.  Αρχείο Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας 
2. Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 
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