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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                         ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί  της Μ.Π.Ε. για την έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας
‘’Νυμφόπετρας’’, της Δ.Ε. Εγνατίας, του Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε μισθωμένη έκταση 6,7
Km2

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση
επί της Μ.Π.Ε. για την έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας ‘’Νυμφόπετρας’’,
της Δ.Ε. Εγνατίας, του Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε μισθωμένη έκταση 6,7  Km2» και έθεσε
υπόψη  της  Επιτροπής  το  με  αρ.  πρωτ.  923/06-07-2018  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ..  Εν  συνεχεία  έδωσε  το  λόγο  στην  κ.  Ελ.  Μινοπούλου,  Προϊσταμένη  του
Τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Μινοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με
αρ.  πρωτ.:  261193  (5901)/20-06-2018  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  της
Δ/νσης  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης.  Ανέφερε  ότι  πρόκειται  για  έρευνα  πιθανού
γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, ότι η έκταση εκμισθώθηκε σε ιδιώτη από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης κατόπιν διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού και ενημέρωσε τα μέλη
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν
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ερωτήσεις  από  τους  κ.  Παυλίδου  Φωτεινή  –  Νιόβη,  κ.  Παλιαδέλη  –  Σαατσόγλου  Χρυσούλα  και  κ.
Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά  μέλη, στις οποίες απάντησε η κ. Μινοπούλου. 

Ακολούθησαν οι  τοποθετήσεις  των μελών της Μητροπολιτικής  Επιτροπής.  Ο κ.  Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα. Είναι υπέρ της αξιοποίησης της ενέργειας, αλλά με
αυτόν τον τρόπο η ενέργεια μετατρέπεται σε ιδιωτικό, εμπορεύσιμο αγαθό. Επανέλαβε τη θέση του για
διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, που δεν είναι όμως δυνατή λόγω μη διενέργειας των
απαραίτητων ελέγχων. Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το
θέμα και  συμφώνησε με τις  θέσεις  του κ.  Ιγνατιάδη.  Επίσης σχολίασε ότι  η αξιοποίηση της ενέργειας
πρέπει  να  γίνεται  με  ενιαίο  σχεδιασμό  και  να  έχει  κρατικό  χαρακτήρα.  Επιπλέον,  η  συγκεκριμένη
αξιοποίηση βρίσκεται σε προστατευμένη περιοχή. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε
ότι  θα  υπερψηφίσει  το  θέμα.  Η  κ.  Παλιαδέλη  –  Σαατσόγλου  Χρυσούλα,  τακτικό  μέλος,  δήλωσε
‘’παρούσα’’, καθώς θεωρεί ότι δεν είναι σαφείς οι στόχοι του εγχειρήματος. Μετά την ολοκλήρωση της
εισήγησης και των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη θετική
γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ  ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ  ΕΣΤΑΛΗ  Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

    ------------------------        -------------------     -------------------

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν  σχετικού αιτήματος  της  περιβαλλοντικής  αρχής  για  το έργο -  δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αρ.  πρωτ.:  261193  (5901)/20-06-2018
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης  του  σημείου  2  του  παρόντος,  το  με  αρ.  πρωτ.  923/06-07-2018 διαβιβαστικό  έγγραφο  του
Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.,  το  άρθρο  213  του  Ν.  3852/2010  ‘‘περί  αρμοδιοτήτων  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,
15078/14-03-2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί
επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία
ελέγχθηκε και  εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «περί  Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή  Γραμματέα  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μ.Ε.Θ.»,  γνωμοδοτεί  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ως εξής:

                                                         Γνωμοδοτεί  κατά πλειοψηφία
      (μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινας που ψήφισαν κατά 
                       και της κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλας που δήλωσε ‘’παρούσα’’)              
                                                
Θετικά επί  της  Μ.Π.Ε. για  την  έρευνα  του  πιθανού γεωθερμικού  πεδίου  χαμηλής  θερμοκρασίας
‘’Νυμφόπετρας’’, της Δ.Ε. Εγνατίας, του Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε μισθωμένη έκταση 6,7 Km2,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.

Το  συγκεκριμένο  έργο  αφορά  στην  έρευνα  του  πιθανού  Γεωθερμικού  Πεδίου  χαμηλής  θερμοκρασίας
“Νυμφόπετρας”, σε έκταση 6.7km2.Το δικαίωμα αυτό εκμισθώθηκε στην κα Υπατία Κωνσταντινίδου από την
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Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης,  με  το  υπ'  αριθμ.  7006/03-10-2016  συμβόλαιο,  κατόπιν
διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας του Γ/Θ πεδίου
έχει οριστεί σε πέντε (5) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την μισθώτρια για δύο (2) επιπλέον έτη.

 Τα βασικά στάδια υλοποίησης της έρευνας του Γ/Θ πεδίου θα είναι τα εξής:
•  έλεγχος, αξιολόγηση, συντήρηση και ανάπτυξη των δύο (2) υφιστάμενων γεωτρήσεων ΣΤΕ, ΣΤΕ2 οι

οποίες ανορύχθηκαν στο παρελθόν από το Ι.Γ.Μ.Ε.

• ανόρυξη τριών (3) νέων ερευνητικών γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3 βάθους περίπου 140μ η κάθε μία

• εγκατάσταση απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού

• διεξαγωγή: δοκιμαστικών αντλήσεων, αντλήσεων εισπίεσης, χημικές και ραδιολογικές αναλύσεις σε
δείγματα του γεωθερμικού ρευστού.

Πρωταρχικός σκοπός της ενδιαφερόμενης μισθώτριας είναι η διερεύνηση των γεωθερμικών συνθηκών
του  συγκεκριμένου  πιθανού  Γ/Θ  πεδίου  και  ο  χαρακτηρισμός  τμήματος  αυτού  ή  και  του  συνόλου  ως
“βεβαιωμένο”, ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών αντλήσεων. Άμεσος στόχος των ερευνητικών
γεωτρήσεων είναι ο εντοπισμός του γεωθερμικού ταμιευτήρα της περιοχής και ο καθορισμός των υδραυλικών
του χαρακτηριστικών του και του δυναμικού του, καθώς και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά (χημισμός) του
παραγόμενου γεωθερμικού ρευστού.  Προτάσεις για την αξιοποίησή του Γ/Θ πεδίου θα κατατεθούν (ή όχι) από
τη μισθώτρια εταιρεία, μετά το τέλος των ερευνητικών εργασιών και αφού  αξιολογηθούν τα αποτελέσματά
τους.

Γεωγραφική θέση:
Η  μισθωμένη  έκταση  βρίσκεται  στην  περιοχή  της  Νυμφόπετρας.  Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ

ΓΔΟΠΥ/ΔΠΕ/ΦΓ166/180815/2681 (ΦΕΚ Β/2373/2015), η περιοχή με συνολικό εμβαδόν 6.7 στρέμματα έχει
χαρακτηριστεί και υπαχθεί στην κατηγορία του πιθανού Γεωθερμικού πεδίου, χαμηλής θερμοκρασίας. Έχει τα
εξής χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 25-40οC, Βαθος ταμιευτήρα: 60-140μ, Παροχή:
200μ3/h

Οι  θέσεις  των  γεωτρήσεων  (υφιστάμενων και  νέων)  βρίσκονται  εντός  της  Β΄  Ζώνης  Προστασίας
Ramsar του “Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης” με κωδικό ΕΠ4, καθώς και όλες ανεξαιρέτως στο δίκτυο
NATURA 2000 (SPA) “Λίμνες Κορώνειας-Βόλβης, στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή” με κωδικό  GR
1220009. Για το λόγο αυτό συμπεριλαμβάνεται και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στο φάκελο της ΜΠΕ. Οι
συν/νες των γεωτρήσεων είναι:

Συν/νες γεωτρήσεων (ΕΓΣΑ '87)

Γεωτρ. Χ Ψ

Γ1 445461,84 4504383,06

Γ2 445267,78 4503751,10

Γ3 444892,00 4504313,00

ΣΤΕ 445313,00 4503936,00

ΣΤΕ2 445381,00 4504183,00

Οι θέσεις  των νέων ερευνητικών γεωτρήσεων Γ1,  Γ2,  Γ3 βρίσκονται  εντός των υπ'  αριθμ.  485,  538,  486
αγροτεμαχίων της περιοχής, αντίστοιχα.
Η θέση  κάθε μιας εκ των τριών νέων και των δύο υφιστάμενων γεωτρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την
τελική αξιολόγηση του Γ/Θ, πληροί  τις προϋποθέσεις  του αρ.5 του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών.
Δηλ.:
             1. απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 10μ από τριγωνομετρικό σημείο
             2. απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 50μ από Εθνική οδό (Εγνατία Οδό) αλλά και από την επαρχιακή  
                  οδό Λαγκαδά- Μ. Βόλβης
             3. σε ακτίνα 100μ δεν υπάρχουν σχολικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, κατοικίες ή άλλα δημόσια κτήρια
             4. βρίσκεται εντός της καθορισμένης έκτασης των 6,7km2, του πιθανού γεωθερμικού πεδίου 
                 “Νυμφόπετρας”  
             5. απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 500μ από τη Ζώνη ΙΙΒ προστασίας της Ιαματικής Πηγής 
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                Λουτρών Ν. Απολλωνίας & καλύπτει τις απαιτήσεις των αποστάσεων: 3000μ από τα όρια υπόγειου  
                μεταλλείου, 20μ από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς, 20μ από γραμμές μέσης τάσης, 70μ από 
                γραμμές υψηλής τάσης

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, σχετίζονται:

• με τα καυσαέρια του γεωτρύπανου. Επειδή όμως, η λειτουργία του γεωτρύπανου θα περιοριστεί σε
χρονικό  διάστημα  15  ημερών  περίπου,  και  η  απόστασή  του  από  οικισμό  είναι  μεγάλη,  τα
εκπεμπόμενα αέρια θα έχουν επιπτώσεις για το περιβάλλον πλήρως αναστρέψιμες. 

• το θόρυβο ή τις δονήσεις, αλλά αναφέρεται ότι δεν θα παρεκκλίνουν από τα όρια του άρθρου 21
του ΚΜΛΕ (Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών)

• τον προσωρινό λάκκο μπετονίτη (πολφός κυκλοφορίας) ο οποίος θα καλυφθεί μετά το τέλος των
εργασιών με το υλικό εκσκαφής που θα φυλαχθεί και με τα τρίματα των γεωτρήσεων

Αναφέρεται  ακόμα  ότι,  κατά  το  στάδιο  των  δοκιμαστικών  αντλήσεων  που  είναι  απαραίτητες  και  θα
πραγματοποιηθούν  σε  όλες  τις  γεωτρήσεις  (υφιστάμενες  και  νέες),  η  ποσότητα  του  θερμού  νερού  που
αναμένεται να προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τον αρτεσιανισμό του θερμού
υδροφόρου θα είναι περίπου 5400μ3 συνολικά. Ο υπολογισμός έγινε για αναμενόμενη αρτεσιανή ροή 25m3/h
και για 216 ώρες. Τα αντλούμενα ρευστά θα οδηγούνται με φυσική απορροή μέσω των υφιστάμενων καναλιών
και ρεμάτων και θα εκρέουν στη λίμνη Βόλβη. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανόρυξη των
γεωτρήσεων έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, δεν αναμένεται πρόβλημα
αλλαγής θερμοκρασίας των νερών της λίμνης.  Ακόμη η χημική σύσταση του θερμού νερού είναι τέτοια ώστε
δεν αναμένεται να προκαλέσουν αλλοίωση της χημικής σύστασης της λίμνης και κατ' επέκταση υποβάθμιση
του οικοσυστήματός της. 
Κατάταξη του έργου
         Το έργο ανήκει στην κατηγορία Α2 της Ομάδας 5: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες (α/α 8
Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών
πεδίων-χαμηλής θερμοκρασίας) σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016.

Διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής
Η Ζώνη Ειδικής Παρακολούθησης (ΖΕΠ) “GR1220009 Λίμνες Κορώνειας-Βόλβης, στενά Ρεντίνας

και ευρύτερη περιοχή” αποτελεί χώρο διαμονής μεγάλου αριθμού υδρόβιων πουλιών, πολλά από τα οποία
έχουν  χαρακτηριστεί  ως  σπάνια  και  καταγράφονται  στο  “Κόκκινο  Βιβλίο  των  απειλούμενων  ζώων  της
Ελλάδας”.  Επίσης,  φιλοξενούνται  αμφίβια,  θηλαστικά,  ερπετά,  ψάρια  καθώς  και  μεγάλος  αριθμός
διαφορετικών ειδών φυτών.  Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την προστατευόμενη περιοχή πρέπει να
αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004, (αρ. 3 παρ.14) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Στην Ζώνη Β΄ επιτρέπεται “η δημιουργία εποχιακών θερμοκηπίων χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπίων μονίμων
εγκαταστάσεων (π.χ. υαλόφρακτα) σε ήδη υφιστάμενη γεωργική γη, τα οποία καλύπτουν μέχρι το 60% μετά από
εισήγηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  και  εφόσον  υπάρχουν  υφιστάμενα  δικαιώματα  χρήσης  νερού.  Για  την
εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών των παραπάνω θερμοκηπίων ή άλλων γεωργικών καλλιεργειών, είναι
δυνατό να επιτραπεί η χρήση γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
υπό την προϋπόθεση της επανέκχυσης του γεωθερμικού ρευστού στο γεωθερμικό πεδίο.”   

ΙΙ Παρατηρήσεις-Προϋποθέσεις:

      Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  ότι  κανένας  πολίτης  ή  φορέας  δεν  κατέθεσε  προτάσεις  ή
αντιρρήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, η Υπηρεσία γνωμοδοτεί
θετικά  για  την  υλοποίηση  του  έργου,  εφόσον  τηρηθούν  τα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που αναφέρονται στην ΜΠΕ καθώς και οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
1. Πριν από κάθε επέμβαση να εφοδιαστεί με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση
της δραστηριότητας διοικητικές άδειες και εγκρίσεις (αρ.6, Ν3195/2003)
2. Απαιτείται η ορθολογική διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν στο γεωθερμικό σύστημα εκμετάλλευσης την αποφυγή περιβαλλοντικής
υποβάθμισης
3.  Η  αξιοποίηση  του  γεωθερμικού  πεδίου,  εφόσον  υπάρχει  ενδιαφέρον  μετά  το  τέλος  των  ερευνητικών
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εργασιών, μπορεί να γίνει για την μόνο για την εξυπηρέτηση ενεργειακών αναγκών θερμοκηπίων ή άλλων
γεωργικών καλλιεργειών.
4.  Τα  γεωθερμικά  ρευστά  που  θα  προκύψουν  από  τις  γεωτρήσεις  θα  πρέπει  να  επανεκχυθούν  εντός  του
γεωθερμικού πεδίου. 
5.  Θα πρέπει  να υπάρχει  συνεργασία  του φορέα  του έργου με το  Φορέα  Διαχείρισης  Κορώνειας-Βόλβης
Χαλκιδικής σε θέματα αρμοδιότητάς του. 
6. Ο μισθωτής, σύμφωνα με το αρ. 12 του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών, θα πρέπει εξασφαλίσει ότι ένα
παραχθέν ρευστό ή ρευστό χρησιμοποιηθέν σε γεώτρηση 
α) δεν δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια 
β) δεν μολύνει υπόγειους υδροφορείς ή σώμα νερού ή παραμένει σε θέση απ' οπου δύναται να μολύνει 
οποιοδήποτε νερό ή σώμα νερού
γ) δεν ρέει με τρόπο που προκαλεί βλάβη σε γη ή δρόμο του επαρχιακού δικτύου
δ) δεν μολύνει σώμα νερού που να φιλοξενεί υδρόβια πανίδα

7.  Πρέπει  να  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  (i)  την  αποτροπή της  ανεξέλεγκτης  εκτόνωσης  των
ρευστών  και  (ii)  για  την  προστασία  ανεξέλεγκτης  ροής-διαφυγής  αερίων,  κατά  τα  αρ.  13  και  14  του
Κανονισμού γεωθερμικών εργασιών.
8. Nα γίνει προσωρινή περίφραξη των βοηθητικών δεξαμενών πολτού κυκλοφορίας – καθίζησης και οριστική
επαναπλήρωση ή διαμόρφωσή τους μετά το πέρας των εργασιών. 
9. Ο διατρητικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
διεθνείς προδιαγραφές. Ο μισθωτής θα διευθετήσει τον επιφανειακό και υπόγειο εξοπλισμό μιας ερευνητικής
γεώτρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε δοκιμή αιτηθεί από τον εκμισθωτή.
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και συσκευή για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας στην έξοδο. Ο μισθωτής
θα διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός της επιφάνειας περιλαμβάνει τέτοιες συνδέσεις βαλβίδων που είναι αναγκαίες
για δειγματοληψία νερού, αερίων ή άλλου ρευστού που παράγεται.
10.  Να  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  πυρασφάλειας,  πυροπροστασίας  και  ελαχιστοποίησης  του
κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
11. Ο παραγόμενος θόρυβος κατά την κατασκευή του έργου να είναι εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας
12. Να τηρείται ο Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών (ΦΕΚ 1530//07-11-2005) και ειδικότερα τα μετρα 
προστασίας που ορίζονται στα άρθρα 12-18 και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ασφάλεια των εργαζομένων.
13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών, από
τυχόν κινδύνους που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Ο χώρος των εργασιών
να περιφραχθεί και να υπάρχει κατάλληλη σήμανση, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε εργαζόμενους,
επισκέπτες ή διερχόμενους.
14. Μετά το τέλος της καθημερινής εργασίας, πρέπει να ασφαλίζεται προσωρινά η τρύπα της γεώτρησης, ενώ
μετά το τέλος της γεώτρησης, πρέπει να γίνεται μόνιμη σφράγιση ή εξασφάλιση σύμφωνα με το αρθ. 86 του
ΚΜΛΕ (ΦΕΚ1227/Β/2011). Δηλαδή, γεωτρήσεις που προορίζονται για αξιοποίηση, πρέπει να περιφράσσονται
με μόνιμη κατασκευή, να σωληνώνονται και να απομονώνεται το στόμιό τους με ασφαλή συνδυασμό βανών.
Αντίθετα, στόμια γεωτρήσεων που πρόκειται να εγκαταλειφθούν πρέπει να σφραγίζονται με μόνιμο κάλυμμα
σκυροδέματος επαρκούς πάχους
15.  Τα  αδρανή υλικά  που θα  απαιτηθούν για  την  κατασκευή  του έργου να  εξασφαλίζονται  από νομίμως
λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών
16.  Μετά  την  συμπλήρωση  ή  την  τελική  εγκατάλειψη  μιας  γεώτρησης,  ερευνητικής  η  παραγωγικής,  ο
μισθωτής οφείλει, παράλληλα με την εφαρμογή της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης, να λάβει τα εξής
μέτρα:
α. Να καθαρίσει την περιοχή  από τα άχρηστα υλικά
β. Να αποστραγγίσει συσσωρευμένα υγρά και να γεμίσει εκσκαφές 
17.  Σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Ν.1650/86 αρ.12 παρ. 5, απαγορεύεται η
ανεξέλεγκτη  απόρριψη στερεών  αποβλήτων εντός  ή  εκτός  αστικών περιοχών και  σε  οποιοδήποτε  φυσικό
αποδέκτη.  Τα  προκύπτοντα  ακατάλληλα  ή  πλεονάζοντα  προϊόντα  θα  πρέπει  να  αξιοποιηθούν,  μέσω
εγκεκριμένων  συστημάτων  εναλλακτικής  διαχείρισης  Α.Ε.Κ.Κ.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β΄/24-8-10).

18.  Τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές ρυπασμένα με λιπαντικά ή/και πετρελαιοειδή προσροφητικά υλικά
ή/και εδαφικό υλικό να συλλεχθούν σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί  επικινδύνων αποβλήτων ΚΥΑ ΗΠ13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β΄/28-03-06)  και  ΚΥΑ
ΗΠ24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β΄/30-6-06).
19. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά – έλαια, στουπιά εμποτισμένα
με καύσιμη ύλη) τόσο υπαίθρια (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε στεγασμένους χώρους.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

1. Κούης Κωνσταντίνος
2.Χριστόπουλος Μιχάλης
3. Παγώνης Ιωάννης
4. Κελεσίδου Χρηστίνα
5. Φύκα Ελένη
6. Ασπασίδης Γεώργιος
7.Καζαντζίδης Παντελεήμων
8. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
9. Χαραλαμπίδου Δέσποινα
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
11. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα
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