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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 10ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

999KW από την καύση του παραγόµενου βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύµωση ζωικών και 
φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρωµάτων, στα 1392

α
-1393-1394 αγρ. Γέφυρας ∆ήµου Χαλκηδόνος Ν. 

Θεσσαλονίκης 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999KW από την 

καύση του παραγόµενου βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύµωση ζωικών και φυτικών 

υποπροϊόντων – ενσιρωµάτων, στα 1392
α
-1393-1394 αγρ. Γέφυρας ∆ήµου Χαλκηδόνος Ν. Θεσσαλονίκης» 

και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 09/11-01-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Ελ. Μινοπούλου, Προϊσταµένη του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Μινοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρ. πρωτ.: 286160 (6451)/21-12-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 

∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και προέβη σε σύντοµη περιγραφή της 
δραστηριότητας, των πρώτων υλών που θα χρησιµοποιούνται. Επίσης, αναφέρθηκε στις χρήσεις νερού και 
ενέργειας καθώς και  στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις της κ. Παυλίδου Φωτεινής – Νιόβης, τακτικού µέλους, σχετικά µε την 

υδροδότηση της δραστηριότητας καθώς και τις προστατευόµενες περιοχές NATURA στις οποίες απάντησε 

η κ. Μινοπούλου.  

  

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, 
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τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά σχολιάζοντας ότι αυτές οι δραστηριότητας είναι πολύ 

χρήσιµες από περιβαλλοντική άποψη. Ωστόσο, επεσήµανε την ανάγκη διενέργειας ελέγχων µετά την 

αδειοδότησή τους για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό 

µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα, ανέφερε ότι πρόκειται για µία ακόµη περίπτωση 

ιδιωτικοποίησης της ενέργειας που θα επιφέρει και αύξηση του κόστους της. Επίσης ανέφερε ότι κατά την 

άποψή του η µέθοδος που έχει επιλεγεί δεν είναι ώριµη. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, 

δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό και εξέφρασε την ανησυχία της για τη διασφάλιση των πρώτων υλών και τη 

διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της.  Μετά την 

ολοκλήρωση της εισήγησης και των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., 

πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση επί του θέµατος. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 286160 (6451)/21-12-2018 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 09/11-01-2019 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης 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 που ψήφισε κατά και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που  

                                                                           ψήφισε λευκό)                

                                                                    

Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999KW 

από την καύση του παραγόµενου βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύµωση ζωικών και φυτικών 

υποπροϊόντων – ενσιρωµάτων, στα 1392
α
-1393-1394 αγρ. Γέφυρας ∆ήµου Χαλκηδόνος Ν. Θεσσαλονίκης, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 

 

 

I. Είδος και περιγραφή του Έργου: 

1.Είδος, µέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 
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 1.1 Συνοπτικά στοιχεία δραστηριότητας 
 

Φορέας Έργου: ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.  

5ο χλµ. Θεσσαλονίκης.- Καλοχωρίου, 54628, Μενεµένη 

(ΑΦΜ 094058049, ΦΑΕ Θεσ/νικης) 

Είδος έργου: Μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο 

Κατάταξη της δραστηριότητας σε 

κατηγορία βάσει της ΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 

37674/16: 

Οµάδα 4η  
“Συστήµατα Περιβαλλοντικών  Υποδοµών”  

α/α 11α“Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικινδύνων 

αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου-Εργασία R3” 

Υποκατηγορία Α2 (ετήσια παροχή αποβλήτων προς 

επεξεργασία 10.000 tn/έτος < Q=28.000 tn/ έτος < 100.000 

tn/έτος, 

Οµάδα 9η, “Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 

εγκαταστάσεις” α/α 222 “εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

εµπορευµάτων µ.α.κ. µε ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη” 

Οµάδα 10η, “Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας” µε Κατηγορία 

1η, υποκατηγορία 2η,  

α/α: 6α “ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιοαερίου” (0,5<Ρ<3 

ΜW) 

6β “εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλήτων 

από µη επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3), προς παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

6γ “Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη 

ενεργειακά φυτά και ενσιρώµατα”,Υποκατηγορία Α2  

∆υναµικότητα ως προς την πρώτη 

ύλη: 

28.000 tn/ετος 

∆υναµικότητα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας: 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός: 

999 KW 

 

Κινητήρια:  499,10 kW 

Θερµική: 2.454,00 kW 

Θέση έργου:  Στα  υπ΄αριθµ.1392α, 1393, 1394 εκτός σχεδίου αγρ/χια 

αναδασµού 1961-62, του αγροκτήµατος Γέφυρας, ∆. 

Χαλκηδόνας, (συνολική έκταση 18.368,40 τ.µ)  

Όχληση: Μέση όχληση: 303γ “Σταθµοί Ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση 

βιοαερίου” σύµφωνα µε την ΚΥΑ  3137/191/Φ.15/2012 

(ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012) 

 

1.2 Γενικά & Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου 
Πρόκειται για νέα δραστηριότητα που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ανεξάρτητου σταθµού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999kW από ΑΠΕ, µε χρήση βιοαερίου που παράγεται µε την τεχνολογία της 

αναερόβιας ενζυµατικής επεξεργασίας από βιοµάζα ενσιρωµάτων φυτών, φυτικών – αγροτικών υπολειµµάτων, 

υπολειµµάτων ζυθοποιίας, ζαχαροπλαστείου και ελαιοτριβείου, λίπος βιοµηχανίας τροφίµων, τυρόγαλα, 

γλυκερίνης - λιπαρών οξέων, λάσπες βιοµηχανίας τροφίµων και λιποσυλλέκτη, αποσυρόµενων τροφίµων, και 
ζωικών αποβλήτων και πρόκειται να εγκατασταθεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στα  υπ΄αριθµ.1392α, 

1393, 1394 εκτός σχεδίου αγρ/χια αναδασµού 1961-62, του αγροκτήµατος Γέφυρας, ∆. Χαλκηδόνας, 

(συνολική έκταση 18.368,40 τ.µ). 

Η θέση του έργου βρίσκεται σε µικρή απόσταση (έως 30 χλµ)., από τις µονάδες προµήθειας πρώτων υλών. Η 

συνολική απαιτούµενη ποσότητα πρώτης ύλης υπολογίζεται σε  28.000 τόνους / ετησίως. 

 

Η απόσταση του γηπέδου της δραστηριότητας, µετρούµενη σε ευθεία γραµµή, ανέρχεται σε 1.450 µέτρα από 

τον οικισµό της Γέφυρας. Βορειοδυτικά του γηπέδου βρίσκεται ο οικισµός της Ελεούσας σε απόσταση 3.300 

µέτρων και νοτιοδυτικά σε απόσταση 3.100 µέτρων ο οικισµός του Βαλτοχωρίου. Βρίσκεται δίπλα σε κανάλι 
άρδευσης και σε µικρή απόσταση (περίπου 150µ) από σιδηροδροµικές  γραµµές. 

 

Η θέση υλοποίησης του έργου δεν εµπίπτει σε καµία προστατευόµενη περιοχή, όπως Natura 2000, Εθνικά 
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Πάρκα, Καταφύγια Άγριας Ζωής, κλπ. Η κοντινότερη προστατευόµενη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 

περίπου 400 µέτρων από την θέση του έργου και η περιοχή εµπίπτει στο ∆ίκτυο Natura 2000, µε κωδικό 

GR1220002 (ΕΖ∆) «∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα-Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη» και GR1220010 

(ΖΕΠ) «∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα- Αλυκή Κίτρους», το οποίο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

∆ίκτυο. 

Στην κοντινή περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εκτάσεις χαρακτηρισµένες ως 

δάση, δασικές εκτάσεις ή αναδασωτέες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Η ευρύτερη περιοχή 

του έργου έχει χαρακτήρα γεωργικής γης. Τα αγροτεµάχια εγκατάστασης της µονάδας έχουν χαρακτηριστεί ως 

µη δασική περιοχή και δεν διέπονται από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 

 

1.3. Περιγραφή της δραστηριότητας 
Η διαδικασία που θα ακολουθείται στην µονάδα περιλαµβάνει την εφαρµογή της αναερόβιας χώνευσης των 

πρώτων υλών για την παραγωγή βιοαερίου που θα αξιοποιείται ως καύσιµο, σε µηχανή εσωτερικής καύσης 

συζευγµένη µε ηλεκτρογεννήτρια, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Η αναερόβια χώνευση είναι µια βιοχηµική διεργασία κατά την οποία το µεγαλύτερο µέρος του οργανικού 

φορτίου της α’ ύλης διασπάται, µέσα σε κατάλληλο χωνευτή, σε ειδικές συνθήκες θερµοκρασίας, pΗ και 
υποστρώµατος µε τη βοήθεια βακτηριδίων και απουσία οξυγόνου. Αποτέλεσµα αυτής της διάσπασης είναι η 

παραγωγή αερίου µείγµατος που αποτελείται από µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα µε περιεκτικότητα 52-

55% σε CH4 και 42-45 % CO2,αντίστοιχα,και µικρές ποσότητες αζώτου, υδρογόνου, αµµωνίας και υδροθείου 

(ποσοστό περίπου 1%), και ονoµάζεται βιοαέριο. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την αναερόβια 

χώνευση - ζύµωση των α’ υλών για την παραγωγή του βιοαερίου πραγµατοποιείται σε τέσσερα (4) στάδια, την 

υδρόλυση, την ζύµωση – οξεογένεση, την ακετογένεση - οξικογένεση και τη µεθανογένεση.  

 

Από τη παραγωγική διαδικασία παράγονται βιοάεριο και βιολίπασµα /εδαφοβελτιωτικό (υπόλειµµα 

παραγωγικής διαδικασίας). Το βιοαέριο συλλέγεται στο θόλο των δεξαµενών χώνευσης (βιοαντιδραστήρες) 

και αφού κατεργαστεί για την συγκράτηση του θείου (εντός του θόλου των δεξαµενών) και αφυγρανθεί (στις 

σωλήνες µεταφοράς), τροφοδοτεί την ηλεκτροµηχανή όπου µετά την καύση του στη ΜΕΚ παράγεται 
ηλεκτρικό ρεύµα και θερµική ενέργεια. 

 

Σε ότι αφορά το µίγµα των πρώτων υλών, µετά την παραγωγή του βιοαερίου στις δεξαµενές χώνευσης, µέσω 

συστήµατος αντλιών θα οδηγείται σε δεξαµενή υπολειµµάτων τύπου lagoon όπου και θα αποθηκεύεται. Το 

µίγµα αυτό αποτελεί άριστο εδαφοβελτιωτικό σκεύασµα που µπορεί να αξιοποιηθεί από τους παραγωγούς στις 

καλλιέργειες είτε απευθείας σε µορφή πολτού είτε σε στερεή µορφή αφού έχει προηγηθεί µηχανικός 

διαχωρισµός εντός της µονάδας. 

 

Η µονάδα περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής τµήµατα: 

• ∆εξαµενή πρωτοβάθµιας χώνευσης 

• ∆εξαµενή δευτεροβάθµιας χώνευσης 

• Προδεξαµενή πρώτων υλών 

• Προκατ. οικίσκος ηλεκτροπαραγωγής 

• Χώρος µηχανηµάτων επεξεργασίας βιοαερίου 

• Προκατ. οικίσκος υποσταθµού Μ/Σ 

• Πυρσός ασφαλείας 

• ∆ιαχωριστή σε εξέδρα 

 

Συνοπτικά η περιγραφή της διαδικασίας έχει ως εξής: 

Κατά το στάδιο λειτουργίας της µονάδας όλες οι πρώτες ύλες, πλην της φυτικής (ενσίρωµα σιτηρών και 
καλαµποκιού και φυτικά – αγροτικά υπολείµµατα) και της ξηράς κόπρου πουλερικών θα µεταφέρονται µε 

φορτηγά – βυτία και θα εκφορτώνονται από τον ειδικά οριοθετηµένο χώρο στη προδεξαµενή διαµέτρου 

10,00µ. και ύψους 3,00 µ., µε τη βοήθεια αντλίας, όπου και θα αποθηκεύονται. Η φυτική α’ ύλη και η ξηρά 

κόπρος πουλερικών θα µεταφέρονται µε φορτηγά και θα αποθηκεύονται εντός ανοικτής πίστας διαστάσεων 

90,35 µ. Χ 45,00 µ. Συγκεκριµένα η ξηρά κόπρος πουλερικών σε τµήµα της πίστας διαστάσεων 7,15 µ. Χ 

45,00 µ. και η φυτική α’ ύλη σε τµήµα 83,20 µ. Χ 45,00 µ. το οποίο θα είναι χωρισµένο σε 3 ίσα τµήµατα. Στο 

τµήµα αποθήκευσης της φυτικής α’ ύλης θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την πραγµατοποίηση 

της ενσίρωσης της φυτικής α’ ύλης (συµπίεση µε πάτηµα φορτωτή, κάλυψη µε πλαστικό και σφράγιση) 

προκειµένου να γίνει η διατήρηση της φυτικής α’ ύλης σε αναερόβιες συνθήκες. Έπειτα, µέσω του µηχανικού 

τροφοδότη στερεών η φυτική α’ ύλη (24,7 τον/ηµέρα) θα ρίχνεται στο βιοαντιδραστήρα πρωτογενούς 

χώνευσης διαµέτρου 19,00 µ. και ύψους 18,00 µ. Οι λοιπές α’ ύλες από τη προδεξαµενή (52,0 τον/ηµέρα) θα 

ΑΔΑ: 648Υ7ΛΛ-5ΒΛ



http://www.pkm.gov.gr 5 

οδηγούνται µε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων επίσης στο βιοαντιδραστήρα πρωτογενούς χώνευσης. Επίσης, 

αναλόγως του ποσοστού υγρασίας του µείγµατος θα ρίχνεται και νερό στη δεξαµενή πρωτογενούς χώνευσης 

(µέγιστης ποσότητας 2,0 τον/ηµέρα) που θα προέρχεται από την παραγωγική διαδικασία και συγκεκριµένα από 

τον µηχανικό διαχωρισµό του υπολείµµατος. Μετά την εξισορρόπηση των χρόνων ζύµωσης στη δεξαµενή 

πρωτογενούς χώνευσης (µεσόφιλη διεργασία) το µείγµα των α’ υλών µέσω του αντλιοστασίου που βρίσκεται 
ανάµεσα από τις δύο δεξαµενές χώνευσης (βιοαντιδραστήρες πρωτογενούς και δευτερογενούς χώνευσης) θα 

οδηγείται στο βιοαντιδραστήρα δευτερογενούς χώνευσης διαµέτρου 30,00 µ. και ύψους 6,00 µ.(θερµόφιλη 

διεργασία). Η ανάµειξη του µείγµατος των α’ υλών θα επιτυγχάνεται µε τους αναδευτήρες που θα διαθέτει η 

κάθε δεξαµενή, και από τις αναερόβιες συνθήκες που θα επικρατούν εντός των δεξαµενών χώνευσης θα 

παράγεται το βιοαέριο που θα εγκλωβίζεται στην οροφή των δεξαµενών 

 

1.4 Πρώτες ύλες – Προϊόντα 
Θα χρησιµοποιούνται ετησίως 28.000 τόνοι α' ύλης, η  ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των οποίων δίνονται 
στον Πίνακα που ακολουθεί. Η παραγωγική διαδικασία απαιτεί και ποσότητα νερού (730τονους/ετος) για την 

ανάµειξη των α' υλών. Οι πρώτες ύλες αναφέρεται στη µελέτη, ότι θα προέρχονται από µονάδες και 
εγκαταστάσεις σε απόσταση έως 30χλµ. από τη θέση της µονάδας του έργου του θέµατος. Το υπόλειµµα της 

παραγωγικής διαδικασίας θα δίνεται ως εδαφοβελτιωτικό καλλιεργήσιµων εκτάσεων σε αγρότες της περιοχής 

του Νοµού Θεσσαλονίκης και θα διατίθεται σε µια έκταση µε µέγιστη ακτινική απόσταση (ευθεία γραµµή) 30 

χλµ.  

 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει συνάψει προφορικές συµφωνίες για την προµήθεια των α’ υλών και των 

απαιτούµενων ποσοτήτων από τις µονάδες - εγκαταστάσεις (κτηνοτροφικές, τυροκοµεία, ελαιοτριβεία, 

βιοµηχανίες, και µονάδες βιοντίζελ), όπως και µε τους αγρότες για την προµήθεια της φυτικής - αγροτικής α’ 

ύλης, µε σκοπό τη σύναψη γραπτών συµφωνιών – συµβάσεων κατά το έτος υλοποίησης των εγκαταστάσεων 

της µονάδας και πριν τη λειτουργία της. 

 

 

         Τα παραγόµενα προϊόντα είναι:  
• εκτιµώµενη ποσότητα παραγόµενου βιοαερίου: 11494 µ3

/ηµερα 

• ηλεκτρική ενέργεια µε εκτιµώµενη ποσότητα να ανέρχεται σε 8.313.678 Κwh/ετος, η οποία θα 

διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 

• θερµική ενέργεια µε εκτιµώµενη ποσότητα να ανέρχεται σε 8.746,4 ΜWh, το 85% της οποίας θα 

χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των βιοαντιδραστήρων χώνευσης και των εγκαταστάσεων διοίκησης. 

Το υπόλοιπο ποσό θερµότητας αρχικώς θα µένει ανεκµετάλλευτο και θα οδηγείται σε σύστηµα ψύξης 

µε χρήση air-cooling. 

• χωνεµένη βιοϊλύς σε υγρή ή στερεή µορφή µε την εκτιµώµενη ετήσια ποσότητα να ανέρχεται σε 
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22.966tn/ετος η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για καλλιέργειες 

 

 

1.5. Χρήση νερού και ενέργειας 
α)Χρήση νερού 

Κατά την λειτουργία της µονάδας θα γίνεται και προσθήκη νερού στην παραγωγική διαδικασία για την 

επίτευξη του κατάλληλου µείγµατος το οποίο θα ανέρχεται σε 2,0 m
3
 ηµερησίως (730 m

3
 ετησίως). Οι 

απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας σε νερό θα καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα υγρά πλύσεων των 

οχηµάτων µεταφοράς ΖΥΠ. Επιπλέον, στην µονάδα νερό θα καταναλώνεται για τις ανάγκες υγιεινής του 

προσωπικού, για την πλύση οχηµάτων - περιεκτών, καθώς και για την άρδευση του διαµορφωµένου αύλειου 

χώρου της µονάδας. Η µονάδα πρόκειται να υδροδοτηθεί από 

υπάρχουσα γεώτρηση για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Πρωτ 16943/31-8-2015 ΠΕ Άδεια Χρήσης Νερού 

(ΑΧΝ). 

Η γεώτρηση αυτή βρίσκεται στο παρακείµενο, υπ’ αριθµ. 1405, αγροτεµάχιο Γέφυρας, στο οποίο υπάρχει 
άλλη δραστηριότητα του ίδιου φορέα. Σηµειώνεται, ότι απαιτείται τροποποίηση της ΑΧΝ µε την παροχή της 

από 620 κ.µ./έτος να ανέλθει σε 2.940 κ.µ./έτος προκειµένου να καλύψει και τις ανάγκες της µονάδας 

βιοαερίου 

 

β)Χρήση ενέργειας 

Κατά το στάδιο λειτουργίας της µονάδας θα καταναλώνεται ενέργεια από τον µηχανολογικό εξοπλισµό της 

µονάδας,  καθώς και από τον φωτισµό του χώρου και από τη χρήση οικιακών µικροσυσκευών. Η ετήσια 

κατανάλωση εκτιµάται σε 300.000ΚWh περίπου.   

 

1.6. Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης 
Η θέση του έργου ανήκει στο αγρόκτηµα Γέφυρας και είναι περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων του 

οικισµού. Η έκταση υλοποίησης του έργου σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της 

∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου (ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/28-1-2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) είναι 
χαρακτηρισµένη ως Ζώνη ∆ « Περιοχή Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τοµέα».  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. ∆.Υ.Β./8850/17 βεβαίωση χρήσης Γης που επισυνάπτεται στην ΜΠΕ, το έργο 

του θέµατος θα µπορούσε να επιτραπεί µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων  της  13
ου

 σχετ. 

Απόφασης που αφορά τους περιορισµούς στη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Οι διατάξεις αυτής της ΚΥΑ τηρούνται, 
όπως προκύπτει από την ΜΠΕ αλλά και από την αυτοψία της υπηρεσίας στην περιοχή του έργου. 

 

Η έκταση που θα καταλάβει το έργο του θέµατος αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) 

σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 57/2018 πρακτικό της Π.Ε.ΧΩ.Π. (Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της 

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης), αλλά και σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. (Παράγραφος 5.1). Συνεπώς, εµπίπτει στους 

περιορισµούς του αρ.26 του Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ170/Α), σύµφωνα µε τους οποίους οι απαιτούµενες ποσότητες 

πρώτης ύλης θα πρέπει να προέρχονται από αγροτικές, ή κτηνοτροφικές, ή δασικές εκµεταλλεύσεις που 

βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 30 χλµ. 

 

1.7. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, αφορούν σε: 

 Αέρια Απόβλητα: Κατά τη λειτουργία καύσης του βιοαερίου στη µηχανή ηλεκτροπαραγωγής παράγονται 
προϊόντα οξείδωσης που περιλαµβάνουν οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου και του θείου, σωµατίδια 

κλπ. Αέρια απόβλητα, σκόνες και καυσαέρια, θα παράγονται κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθµού 

ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της λειτουργίας 

του.  

Οσµές: Κατά τη λειτουργία του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος πιθανόν να παράγονται οσµές από 

την αποθήκευση ή/και την αναερόβια ζύµωση της πρώτης ύλης/υποπροϊόντων.  

Ηχορύπανση: Κατά τη λειτουργία του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος παράγεται θόρυβος από το 

µηχανολογικό εξοπλισµό της µονάδας παραγωγής του βιοαερίου, τις µηχανές εσωτερικής καύσης και τις 

γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος. Θόρυβος θα παράγεται, ωστόσο, από τη λειτουργία των µηχανηµάτων και 
των οχηµάτων του εργοταξίου κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος 

και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της λειτουργίας του.  

Υγρά απόβλητα: Υγρά απόβλητα προκύπτουν από τα λύµατα προσωπικού, πλύσιµο χώρων και οχηµάτων. Από 

την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα. Το παραγόµενο υπόλειµµα της παραγωγικής 

διαδικασίας είτε σε στερεή είτε σε υγρή µορφή αποτελεί λίπασµα και βελτιωτικό εδάφους, σύµφωνα µε τους 

Κανονισµούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ και µπορεί να διατεθεί στη γεωργία σύµφωνα µε τον κώδικα 

ορθής γεωργικής πρακτικής. Στην Μ.Π.Ε. περιλαµβάνεται λίστα των αγροτεµαχίων (συνολικής έκτασης  
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4.309,60 στρ.) στα οποία θα γίνει χρήση του εδαφοβελτιωτικού αυτού για δύο έτη, µετά τις απαραίτητες 

εργαστηριακές αναλύσεις.  

Στερεά απόβλητα: Κατά τη λειτουργία του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος τα στερεά απόβλητα που 

θα παράγονται είναι ο απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θα αντικαθίσταται µετά 

από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής του, καθώς και µέρος του λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού. Κατά 

την κατασκευή του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά 

το πέρας της λειτουργίας του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος θα προκύψουν στερεά απόβλητα που 

θα αποτελούνται από τα αστικού τύπου απορρίµµατα του προσωπικού, από τα υλικά συσκευασίας, από τον 

απορριπτόµενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό καθώς και από τα υλικά των εκσκαφών κατά τις 

εργασίες διαµόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του Σταθµού ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος. 

 

 

ΙΙ Παρατηρήσεις-Προϋποθέσεις: 
  Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι (α) η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ότι (β) κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε αντιρρήσεις στην 

αρµόδια Υπηρεσία, µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία, και (γ) ο ∆ήµος Χαλκηδόνας µε το µε 

Α.Π.8363/26-07-2018 έγγραφό του διαβίβασε στην υπηρεσία τη θετική γνωµοδοτική απόφαση του αρµοδίου 

 οργάνου του ∆ήµου, η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου, επί των στοιχείων της 

υποβληθείσας µελέτης, εφόσον τηρηθούν τα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

αναφέρονται στην ΜΠΕ καθώς και οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:   

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν στον κύριο του έργου αλλά και 
στον ανάδοχο του έργου ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε την µέθοδο των υπεργολαβιών  

1.2. Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται: 
• η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και  
• η αντιµετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην 

κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

1.3. Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος µε κατάλληλη κατάρτιση για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της 

δραστηριότητας (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας). 

1.4. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του 

ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρµόδια ή 

εξουσιοδοτηµένα Όργανα.  

1.5. Για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις απαραίτητες για την κατασκευή του έργου θα πρέπει 
να ληφθούν προηγουµένως όλες οι προβλεπόµενες από την Νοµοθεσία εγκρίσεις και άδειες. 

1.6. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέµατος να ειδοποιηθούν εγγράφως οι 
αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να µεριµνήσουν για τη επίβλεψη των έργων από ειδικευµένο 

υπάλληλο, εφόσον αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαίων, οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να 

ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του 

έργου µετά από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού. Η δαπάνη της 

ενδεχόµενης ανασκαφής, συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής του απαραίτητου επιστηµονικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων θα 

βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για 

την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».. 

1.7. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι 
απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ). Να 

πραγµατοποιηθούν κατάλληλα έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου µε το λιγότερο παρεµβατικό κόστος 

για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική αποµόνωση 

του χώρου από τις παρακείµενες εκτάσεις 

1.8. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των 

αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση 

δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κ.λπ.  

 1.9. Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής περιµετρικά της έκτασης ανάπτυξης του 

έργου ή της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και 
εκπλύσεων υλικών 

 1.10. H υδροδότηση του έργου ή της δραστηριότητας να γίνεται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα. Σε 

περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια 
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χρήσης νερού από τη ∆/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να τηρεί τους όρους και 
προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ Β΄1784) και στην ΚΥΑ 

150559/2011 (ΦΕΚ Β΄1440) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

1.11. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία των επιµέρους εγκαταστάσεων να γίνει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 142/2011 για την εφαρµογή του Κανονισµού 1069/2009, µε τους πρόσθετους 

όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα απόφαση. 

1.12. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου, κατά τη 

λειτουργία της δραστηριότητας και κατά τις εργασίες µετά την παύση λειτουργίας, να διαχειριστούν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της µε αριθµό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-

12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες.  

1.13. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του 

εργοταξίου, κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας και κατά τις εργασίες µετά την παύση λειτουργίας, να 

συλλέγονται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε αποµονωµένο χώρο στην περίµετρο του εργοταξίου 

µε εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και µακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, 

φόρτωση – εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

1.14. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίµµατα, και τα λοιπά µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που δεν ανήκουν 

στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να 

συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριµµατοφόρα της 

υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου ∆ήµου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

1.15. Η τυχόν διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να 

παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση 

που πραγµατοποιείται συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 

προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας των 

αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασµένα σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του 

εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β΄ 
791) όπως εκάστοτε ισχύει. 
1.16. Για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Τα υλικά 

εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέµατος, και 
εποµένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης. 

1.17. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, µετασχηµατιστές (όχι τα έλαια), 

ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ.) που προκύπτει µετά από επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις κλπ, τέλος 

του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ.82Α/05-

03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών …» και Π.∆. 15/06 σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 50910/2003 και ΚΥΑ 114218/97.  

1.18. Συσσωρευτές, που χρησιµοποιούνται ή χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 

του έργου του θέµατος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερµός, φωτισµός χώρου, κλπ) 

ή για την εκκίνηση των µηχανών εσωτερικής καύσης, να διαχειρίζονται µετά το τέλος του χρόνου ζωής τους 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10). 

1.19. Τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια, που τυχόν προκύψουν  και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004) (συλλογή για ανακύκλωση από 

ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, 

που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτηµένες 

εταιρείες συλλογής που διαθέτουν άδεια για το Νοµό στον οποίο ανήκει, γεωγραφικά, η θέση του έργου του 

θέµατος. Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η 

διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης, ηµεροµηνία, ποσότητα, προορισµός). Απαγορεύεται η απόρριψη 

χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστηµα 

αποχέτευσης.  

1.20. Τυχόν διαρροές καυσίµων ή ελαίων να αντιµετωπίζονται άµεσα µε χρήση προσροφητικών υλικών, όπως 

άµµου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσµατος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των 

επιφανειακών στρωµάτων του εδάφους ή των απορροών όµβριων. Ο χώρος των εργασιών θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένος µε ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών. Τα ρυπασµένα προσροφητικά υλικά µε 

πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων να 

ΑΔΑ: 648Υ7ΛΛ-5ΒΛ



http://www.pkm.gov.gr 9 

συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που 

αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα. 

1.21. Απαγορεύεται η καύση των χρησιµοποιηµένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων 

τόσο σε ανοικτό – υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό – στεγασµένο χώρο [Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05- 1993) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-1993)]. 

1.22. Γενικότερα, η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευµάτων να γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) και των αντίστοιχων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 

{Ελαστικά Π∆ 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04), µεταχειρισµένων συσσωρευτών ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 

1625Β/11-10-10), αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 82Α/5-3-04)} 

και Π.∆. 15/06 και ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) {απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις}.  

1.23. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους 

χώρους.  Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στον αποδέκτη 

υγρών αποβλήτων.  Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο 

χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328Β/93), καθώς και η καύση 

χρησιµοποιηµένων ελαίων (ΚΥΑ 10315/93, ΦΕΚ 369Β/24-05-93). Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη υγρών 

αποβλήτων είτε επιφανειακά είτε υπεδάφια είτε σε οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη της περιοχής. 

1.24. Τα µηχανήµατα και τα εργοταξιακά οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή, κατά τη 

λειτουργία και κατά τις εργασίες µετά την παύση της λειτουργίας του έργου του θέµατος, να είναι άριστα 

συντηρηµένα. Να  χρησιµοποιούνται αποκλειστικά οχήµατα που διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα 

όρια εκποµπών αέριων ρύπων  

1.25. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας, και αντικεραυνικής προστασίας της εγκατάστασης 

για την προστασία των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την έγκριση 

της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (π.χ. εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης). 

1.26. Οι ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις είναι: 
Σωµατιδιακές εκποµπές: συγκέντρωση ≤100 mg/m3 (Π∆ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α′/6-10-81)  

Επιφανειακά νερά: όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασµό µε την 

30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079 Β/15-7-2010) Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης.  

Υπεδάφια διάθεση: όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ οικ. 145116/2011 ΦΕΚ 354Β΄/8-3-2011 «Καθορισµός 

µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις» και στην ΚΥΑ 5673/97 ΦΕΚ 192Β/14-3-97 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυµάτων».  

Ατµόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β/30-3-2011) «Οριακές και 
Κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων 

του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου» και ΗΠ 22306/1075/Ε103/29−5−2007 ΚΥΑ (Β΄920) µε την οποία 

ενσωµατώθηκε η οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 

∆εκεµβρίου 2004 «σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 

αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα». 

 Για τις εκποµπές των πετρελαιοκινητήρων ισχύουν οι Υ.Α. 13736/85 ΦΕΚ 304Β/20-5-85) και 28432/2447/92 

ΦΕΚ 536/Β/25-8-92. Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.: ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-04-93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια 

εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες, ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που 

λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο». Υ.Α. οικ. 189533/11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-11) «Ρύθµιση 

θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού» 

1.27. Οι ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις είναι: 
     α) Οι οριακές τιµές εκποµπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέµατος από 

εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για 

τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως 

τροποποιήθηκε µε την µε Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-

2007). 

     β) Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου, που εκπέµπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την 

κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του αρ. 2 του Π∆ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981).  

    γ) Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή της στάθµης του 

εκπεµπόµενου θορύβου σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 69001/1921/1988 

(Φ.Ε.Κ. 18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυρογερανών, των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών 
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θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών». 

1.28. Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και του µετασχηµατιστή τάσης ισχύουν 

οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της µε Αριθµό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/25-04-

2002) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων 

εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων» [(∆ιόρθωση Σφαλµάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/19-06-

2002)]. 

 

2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
2.1. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχηµάτων µεταφοράς των υλικών για την κατασκευή 

του έργου του θέµατος και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  

2.2. Τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα 

καλυµµένα (να χρησιµοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα µεταφερόµενα υλικά) και να αποφεύγεται 
η υπερπλήρωσή τους. 

2.3. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέµατος και 
τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγµατοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι σωροί των 

προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να 

διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και 
εκφόρτωση χαλαρών δοµικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

2.4. Τα νερά έκπλυσης των µηχανηµάτων, που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του 

θέµατος, µπορούν να διατεθούν στο έδαφος µόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της 

έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέµατος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις 

απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτηµένες 

εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριµένους 

χώρους. 

2.5. Ο καθαρισµός των οχηµάτων µεταφοράς του ετοίµου σκυροδέµατος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο 

παραγωγής και προµήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου. 

2.6. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθεί χηµική τουαλέτα για χρήση από το 

προσωπικό. 

2.7. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να µην 

πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθεί κατά την 

φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου του θέµατος. 

2.8. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του 

Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος και των συνοδών του έργων θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες 

οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  Τα έργα µεταφοράς της ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον Σταθµό ηλεκτροπαραγωγής του θέµατος µέχρι το δίκτυο της ∆ΕΗ να κατασκευαστούν 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ΕΗ. 

2.9. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς περιορισµούς, που 

έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις, που ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/και 
περιορισµούς, ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του. 

2.10. Κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, να συµπεριληφθούν, κατά περίπτωση και όπου κριθεί 
σκόπιµο, εργασίες φύτευσης. Τα φυτά που θα χρησιµοποιηθούν για την φύτευση των πρανών, πρέπει να 

προέρχονται από φυτώρια που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4035/60 και από κρατικά 

δασικά φυτώρια. Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή επέµβασης να συλλέγεται προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί στις εργασίες διαµόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου.  

2.11. Οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες.  

2.12. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαµβάνονται αποκλειστικά από νοµίµως 

λειτουργούντα λατοµεία και µονάδες σκυροδέµατος. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου ή η απόληψη 

υλικών από κοίτες ποταµών ή χειµάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.  

2.13. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και διαµόρφωσης του χώρου να 

γίνει σε θέσεις µε ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή υδάτων, δεν θα είναι δασικές 

εκτάσεις ή ρέµατα, θα απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισµών, νεκροταφείων, και θα έχουν 

την άδεια του οικείου ∆ήµου.  

2.14. Η έκταση που θα καταλαµβάνει το εργοτάξιο να είναι η µικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι σχετικές 

νοµοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Οι χώροι του εργοταξίου θα πρέπει να 

παραµένουν καθαροί και να µην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά. Να γίνει οριοθέτηση 

της έκτασης επέµβασης του έργου µέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να µην είναι δυνατή η διέλευση εντός 

του εργοταξίου αναρµόδιων ατόµων και να διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των εργασιών εντός του 

περιφραγµένου χώρου. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήµανση (κατά 

τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων. 

2.15. ∆ε θα πραγµατοποιηθεί καµία τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής ή εάν κριθεί 
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απαραίτητο τότε κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.  

2.16. Στον υποσταθµό της εγκατάστασης να εγκατασταθεί εξοπλισµός (µετασχηµατιστής, πυκνωτές, διακόπτες 

κτλ) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδίως αναφορικά µε τη χρήση ελαίων που περιέχουν 

ελεγχόµενες από τη νοµοθεσία ενώσεις (PCBs κτλ).  

2.17. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέµατος να αποµακρυνθούν 

όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και γίνει διαµόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα 

χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούµενη κατάσταση του, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του. 

 

3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
3.1. Για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρµόζονται διεργασίες καθαρισµού τόσο του παραγόµενου βιοαερίου όσο και των 

απαερίων της καύσης του στην έξοδο της µηχανής εσωτερικής καύσης.  

3.2. Να τοποθετηθούν διατάξεις για την αποµάκρυνση της υγρασίας και του υδρόθειου από το βιοαέριο. Το 

σύστηµα αντιρρύπανσης να διαστασιολογείται ανάλογα µε την ωριαία παροχή του βιοαερίου.  

3.3. Η µηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληροί τις προδιαγραφές εκποµπών που τίθενται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωµατώνει κατάλληλα συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. καταλύτες) 

για τη µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του 

αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων. 

3.4. Η µηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για 

κάθε εργασία συντήρησης – ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή το 

προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο.  

3.5. Οι οριακές τιµές εκποµπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία των µηχανών εσωτερικής καύσης 

της µονάδας να είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή για τα ΝΟx 

και CO. Προκειµένου να ελέγχεται η καλή λειτουργία τους να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε 

δίµηνο) µετρήσεις των εκποµπών τους (NOx, CO και άκαυστοι υδρογονάνθρακες) και αυτές να 

καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο µετρήσεων, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στις αρµόδιες ελεγκτικές 

αρχές. Το αρχείο µετρήσεων να κρατείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.  

3.6. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκποµπών θα πρέπει άµεσα να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας 

και να γίνεται επανεκκίνησή της µετά την πλήρη αποκατάσταση του ανακύψαντος προβλήµατος.  

3.7. Να υπάρχουν και να λειτουργούν θερµόµετρα για τη µέτρηση των θερµοκρασιών των καυσαερίων στην 

έξοδο, συσκευή µέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ' όγκο 

και συσκευή για τη µέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των 

µετρήσεων, όπου θα καταγράφονται τα διαστήµατα λειτουργίας της µονάδας, οι θερµοκρασίες του θαλάµου 

καύσης και των καυσαερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις του λέβητα, και ο δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται 
από τον υπεύθυνο εργαζόµενο, ο οποίος και θα πρέπει να οριστεί.  
3.8. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήµατα και να υπάρχουν τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά σε επάρκεια.  

3.9. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα 

πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την 

διακίνηση των οχηµάτων µεταφοράς. 

3.10. Το απόβλητο από τη στιγµή που θα συλλεχθεί από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να διακινείται µέσω 

στεγανών δοχείων βυτιοφόρων οχηµάτων και αγωγών χωρίς να έρχεται σε επαφή µε την ατµόσφαιρα και 
χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσµή. Τα οχήµατα µεταφοράς να είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένα. 

3.11. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων που αποτελούν τις πρώτες ύλες της µονάδας να 

πραγµατοποιείται σε κλειστή, υδατοστεγή δεξαµενή που θα εξασφαλίζει την συγκράτηση των οσµών.  

3.12. Να ληφθούν µέτρα για την απόσµηση της δεξαµενής αποθήκευσης του υγρού κλάσµατος της βιοϊλύος 

εάν κατά την λειτουργία της µονάδας προκύψουν δυσάρεστες οσµές από την παραµονή του πριν από την 

διάθεση αυτού. 

3.13. Για την αποφυγή δηµιουργίας οσµών να γίνεται συχνός και επιµελής καθαρισµός της µονάδας. 

Γενικότερα, εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσµές να εγκατασταθούν κατάλληλες 

διατάξεις δέσµευσης τους (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα, βιοφίλτρα κλπ). 

3.14. Γενικά, η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 

142/2011/ΕΚ & 1069/2009/ΕΚ.  

3.15. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόµενων αποβλήτων, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε βαρέα 

µέταλλα, να είναι σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής µε αριθµό Ε (2006) 5369 [Παράρτηµα οικολογικά 

κριτήρια, Εδάφιο 2 (µείωση των επικίνδυνων ουσιών)].  

3.16. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται πρόσθετα για την µεγιστοποίηση παραγωγής βιοαερίου στο 

χωνευτή, αυτά θα πρέπει να έχουν λάβει νόµιµη άδεια κυκλοφορίας.  

3.17. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου θα πρέπει να έχει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού 
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εργαστηρίου. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη διενέργεια των αναγκαίων 

αναλύσεων, να είναι εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή και να είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε διεθνώς 

αναγνωρισµένα πρότυπα.  

3.18. Τα εισερχόµενα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις του 

Κανονισµού 142/2011 για την εφαρµογή του Κανονισµού 1069/2009. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 «Απαιτήσεις 

σχετικά µε τον µετασχηµατισµό ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε βιοαέριο και τη 

λιπασµατοποίησή τους» του Κανονισµού 142/2011: 

• Οι υπεύθυνοι των µονάδων παραγωγής βιοαερίου θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι εγκαταστάσεις ή 

µονάδες υπό τον έλεγχό τους να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος V σχετικά µε 

τον µετασχηµατισµό ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε βιοαέριο και συγκεκριµένα 

τις απαιτήσεις του κεφαλαίου I, τις απαιτήσεις υγιεινής του κεφαλαίου ΙΙ, τις τυποποιηµένες 

παραµέτρους µετασχηµατισµού οι οποίες καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τµήµα 1 και τα πρότυπα για 

τα κατάλοιπα διάσπασης τα οποία ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τµήµα 3.  

• Η αδειοδοτούσα αρχή εγκρίνει µόνο τις µονάδες παραγωγής βιοαερίου που πληρούν τις απαιτήσεις 

του παραρτήµατος V.  

• Η αδειοδοτούσα αρχή µπορεί να επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών παραµέτρων µετασχηµατισµού 

στις µονάδες παραγωγής βιοαερίου µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτηµα 

V κεφάλαιο III τµήµα 2.  

3.19. Ειδικότερα σύµφωνα µε το Τµήµα 1 του Κεφαλαίου 1 του Παραρτήµατος V του Κανονισµού 142/2011 

οι µονάδες παραγωγής βιοαερίου πρέπει να διαθέτουν µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης, η οποία δεν είναι 
δυνατόν να παρακαµφθεί, για τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εισάγονται µε µέγιστο µέγεθος 

σωµατιδίων 12 mm πριν από την είσοδό τους στη µονάδα, µε:  

 α) εγκαταστάσεις ώστε να παρακολουθείται ότι θερµοκρασία 70 °C επιτυγχάνεται εντός µίας ώρας  

 β) συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν συνεχώς τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

παρακολούθησης 

                που αναφέρονται στο στοιχείο α) και  
 γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρµανσης.  

3.20. Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, η µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης δεν είναι 
υποχρεωτική για τις µονάδες παραγωγής βιοαερίου που µετασχηµατίζουν µόνο: 

 α) υλικά της κατηγορίας 2 τα οποία έχουν µεταποιηθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο µεταποίησης 1, όπως    

                  ορίζεται στο παράρτηµα IV κεφάλαιο IIΙ  
 β) υλικά της κατηγορίας 3 τα οποία έχουν µεταποιηθεί σύµφωνα µε οποιαδήποτε από τις µεθόδους 

             µεταποίησης 1 έως 5 ή τη µέθοδο µεταποίησης 7, ή, σε περίπτωση υλικών που προέρχονται από  

             υδρόβια ζώα, σύµφωνα µε οποιαδήποτε από τις µεθόδους µεταποίησης 1 έως 7, όπως ορίζονται στο  

             παράρτηµα IV κεφάλαιο IIΙ 
 γ) υλικά της κατηγορίας 3 που έχει υποβληθεί σε παστερίωση/εξυγίανση σε άλλη εγκεκριµένη µονάδα  

 δ) ζωικά υποπροϊόντα τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες χωρίς µεταποίηση    

                 σύµφωνα µε το άρθρο 13 στοιχείο ε) σηµείο ii) του κανονισµού(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και σύµφωνα  

                  µε τον παρόντα κανονισµό  

 ε) ζωικά υποπροϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί στη διεργασία αλκαλικής υδρόλυσης που ορίζεται   
                  στο παράρτηµα IV κεφάλαιο IV τµήµα 2 σηµείο Α  

 στ) τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα, αν αυτό εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή: τα ζωικά  

                  υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,  

                  τα οποία έχουν υποστεί µεταποίηση όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)  

                  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τη στιγµή που προορίζονται για σκοπούς πλην της  

                  κατανάλωσης από τον άνθρωπο  

 

        ii) τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1069/2009 ή  

    iii) τα ζωικά υποπροϊόντα που µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο και, στη συνέχεια, τα κατάλοιπα διάσπασης 

λιπασµατοποιούνται ή µεταποιούνται ή απορρίπτονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.  

3.21. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη 

νιτρορύπανση (που έχει µεταφερθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία µε την Κ.Υ.Α. οικ. 16190/1335/97 (ΦΕΚ 

519Β/25-06-97)), καθώς και οι διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΥΑ 85167/820/00 (ΦΕΚ 

477Β/06-04-00) και ΥΑ 125347/04 (ΦΕΚ 142Β/29-01-01), όπως ισχύει.  
3.22. Η χωνεµένη βιοϊλύς να αντλείται από τον πυθµένα των χωνευτών (βιοαντιδραστήρες) και να οδηγείται 
προς τη δεξαµενή αποθήκευσης. Στη συνέχεια, η βιοϊλύς είτε να οδηγείται στο σύστηµα διαχωρισµού φάσεων 
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(µονάδα φυγοκέντρισης στερεών) είτε να διατίθεται στους παραγωγούς για χρήση ως βελτιωτικό.  

3.23. Το παραγόµενο υπόλειµµα της παραγωγικής διαδικασίας είτε σε στερεή είτε σε υγρή µορφή να 

διατίθεται ως λίπασµα και βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 1069/2009/ΕΚ 

και 142/2011/ΕΚ και σύµφωνα µε τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. Σύµφωνα µε το σηµειο στ, του 

αρθρου 13 του Καν.1069/2009/ΕΚ δύναται να γίνει διασπορά στο έδαφος  κόπρου, εφόσον η αρµόδια αρχή 

κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής νόσου. Αρµόδια αρχή 

για να εγκρίνει τη χρήση αυτή, σύµφωνα µε την 24η σχετ. ΚΥΑ, είναι οι υπάλληλοι των ∆ΑΟΚ (Κτηνίατροι – 

οι οποίοι γνωρίζουν το υγειονοµικό καθεστώς των εκτροφών της περιοχής – σε συνεργασία µε τους 

Γεωπόνους – οι οποίοι γνωρίζουν τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τα εδάφη µε αυτοφυή βλάστηση). 

3.24 Η ∆ιαχείριση της κόπρου αλλά και του καταλοίπου διάσπασης από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου, θα 

πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 3891/134991/1-12-2016 ΚΥΑ. 

3.25. Κατά τη χρήση του στερεού ή υγρού υπολείµµατος στη γεωργία θα πρέπει να λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε η µέγιστη επιτρεπόµενη ποσότητα αζώτου ανά εκτάριο ετησίως να µην 

υπερβαίνει τα 170 κιλά.  

3.26. Η διάθεση του χωνεµένου υγρού / στερεού υπολείµµατος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

έγγραφα που προβλέπονται από την Απόφαση Ε (2006) 5369, καθώς και οδηγίες χρήσεως όπου είναι 
απαραίτητο. 

3.27. Ο Φορέας λειτουργίας του έργου του θέµατος θα πρέπει να θεσπίσει, να υλοποιήσει και να διατηρεί 
µόνιµη γραπτή διαδικασία ή διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρισίµων 

σηµείων ελέγχου (HACCP) (άρθρο 29, παράγραφος 1). Συγκεκριµένα, θα πρέπει να (άρθρο 29, παράγραφος 2 

του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 1069/2009): 

 εντοπίσει τυχόν πηγές κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να µειωθούν σε 

αποδεκτά επίπεδα 

 εντοπίσει τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου στο ή τα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σηµασίας για 

την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή για τη µείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα 

 θεσπίσει κρίσιµα όρια σε κρίσιµα σηµεία ελέγχου µε τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το µη αποδεκτό 

όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη µείωση των εντοπιζόµενων κινδύνων 

 θεσπίσει και να εφαρµόσει αποτελεσµατικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου 

 θεσπίσει διορθωτικά µέτρα, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιµο σηµείο ελέγχου βρίσκεται 
εκτός ελέγχου 

 θεσπίσει διαδικασίες για να επαληθεύεται ότι τα µέτρα που περιγράφονται στα στοιχεία i) έως vi) είναι 
πλήρη και λειτουργούν αποτελεσµατικά. Οι διαδικασίες επαλήθευσης εκτελούνται τακτικά 

 καταρτίσει έγγραφα και αρχεία για να αποδεικνύεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων που 

περιγράφονται στα στοιχεία i) έως vi). 

 

3.28. Η στάθµη θορύβου να µην υπερβαίνει τα 55 dB(A), µετρούµενη στα όρια του οικοπέδου της 

επιχείρησης. Γενικά οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες ώστε να τηρείται το 

επιτρεπόµενο όριο θορύβου.  

3.29. Η Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -Θερµότητας να τοποθετηθεί σε κλειστή, άριστα ηχοµονωµένη 

κατασκευή για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών θορύβου. 

3.30. Τα λύµατα προσωπικού και τα νερά πλύσης θα οδηγούνται σε σύστηµα βόθρου (στεγανή συπτική 

δεξαµενή), κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές και υγειονοµικές διατάξεις, που θα πρέπει 
να συντηρείται και να εκκενώνεται τακτικά. 

3.31. Για τα υγρά εξωτερικής πλύσης των οχηµάτων θα εγκατασταθεί σύστηµα ανακύκλωσης 

επαναχρησιµοποίησης, που περιλαµβάνει: λασποσυλλέκτη και δεξαµενή αποθήκευσης. 

3.32. Η περίσσεια (απόνερα και µη ανακυκλούµενο νερό) και οι ποσότητες νερού που θα προκύπτουν από την 

αφύγρανσή του βιοαερίου θα διοχετεύονται µε κατάλληλη αντλητική διάταξη στον βιοαντιδραστήρα της 

εγκατάστασης (χωνευτή).  

3.33. Σύµφωνα µε το αρ. 2 της αριθµ. 166640/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 554Β), για την έκδοση άδειας λειτουργίας της 

µονάδας ο φορέας του έργου πρέπει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία που χορηγεί την άδεια 

λειτουργίας, κοινοποιώντας αντίγραφο στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή:  

 Α. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης ή ο µισθωτής του αγροτεµαχίου συµφωνεί ως προς τα 

κάτωθι: 
Ι. Ότι θα χρησιµοποιεί ως µέσο λίπανσης του αγροτεµαχίου το οργανικό υγρό / στερεό χωνεµένο 

υπόλειµµα της βιοµηχανίας παραγωγής βιοαερίου, σε ποσότητες θρεπτικών συστατικών ανά στρέµµα 

που επιβάλει η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων της υπ’ αριθ. 

οικ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών 

από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», (ΦΕΚ Β΄ 519), όπως ισχύει,  
II. Την έκταση του αγροτεµαχίου διάθεσης του οργανικού υγρού / στερεού χωνεµένου 

υπολείµµατος,  
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III. Τη θέση, το τοπωνύµιο, τη ∆ηµοτική Ενότητα και το ∆ήµο της θέσης του αγροτεµαχίου. 

Β. Και σε αντιστοιχία µε τα έγγραφα του εδαφίου Α α) είτε χάρτη εντοπισµού µε αριθµηµένα 

τα αγροτεµάχια διάθεσης του οργανικού υγρού /στερεού χωνεµένου υπολείµµατος, β) είτε 

τους 13ψήφιους κωδικοποιηµένους αριθµούς του Συστήµατος Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων 

που αντιστοιχούν σε κάθε αγροτεµάχιο. 

 3.34. Σύµφωνα µε το αρ. 5 της αριθµ. 166640/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 554Β), η µονάδα παραγωγής βιοαερίου 

υποχρεούται να διαθέτει και τηρεί βιβλίο καταγραφής, σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, θεωρηµένο από την 

κατά τόπους ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας. Στο βιβλίο αυτό θα 

καταγράφονται σε ηµερήσια βάση το όνοµα του αγρότη καλλιεργητή, το Α.Φ.Μ. του, η διεύθυνση, το 

τοπωνύµιο, η δηµοτική ενότητα και ο ∆ήµος, η ποσότητα οργανικού υγρού/στερεού λιπάσµατος, η 

περιεκτικότητα σε άζωτο και φώσφορο αυτού, καθώς και ο χάρτης εντοπισµού µε αριθµηµένα τα αγροτεµάχια 

διάθεσης ή το δεκατριψήφιο (13) χαρτογραφικό υπόβαθρο του αγροτεµαχίου που πρόκειται να χρησιµοποιήσει 
το οργανικό υγρό/ στερεό λίπασµα. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιµο στις Αρµόδιες Αρχές για 

οποιονδήποτε έλεγχο  

3.35. Για την αποφυγή οποιασδήποτε διαφυγής βιοαερίου από τυχόν διαρροές στον εξοπλισµό διαχείρισής του 

θα πρέπει ο εξοπλισµός να είναι κατάλληλης τεχνολογίας, να συντηρείται τακτικά και οι κτιριακές υποδοµές 

να είναι εξοπλισµένες µε συστήµατα ανίχνευσης βιοαερίου, για την έγκαιρη αντιµετώπιση των διαρροών. 

3.36. Σε περίπτωση βλάβης της µηχανής ή περίσσειας βιοαερίου, αυτό να διοχετεύεται σε πυρσό.  

3.37. Ο εξοπλισµός του κτιρίου να είναι αντιεκρηκτικού τύπου.  

3.38. Στους αγωγούς βιοαερίου και πριν τις µηχανές να είναι τοποθετηµένοι µετρητές βιοαερίου και 
καταγραφικά όργανα.  

3.39. Ο χώρος του υποσταθµού (Υ/Σ) να είναι σύµφωνος µε τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους 

κανονισµούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης.  Οι εγκαταστάσεις του Σταθµού να επιθεωρούνται ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα 

3.40. Να υπάρχει περίφραξη και κατάλληλη σήµανση του χώρου των εγκαταστάσεων που να απαγορεύουν την 

είσοδο του κοινού και να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής θα 

πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και (ηλεκτρικής) αποµόνωσης. 

3.41. Να µην αποθηκεύονται ορυκτά καύσιµα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του 

Σταθµού. 

3.42. Τα ορυκτέλαια, που τυχόν χρησιµοποιούνται, να µην περιέχουν πολυχλωριωµένα πρόσθετα. 

Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών, όπως π.χ. PCBs (Clophen), τοξικές ουσίες, κλπ. 

3.43. Για οποιαδήποτε διάταξη είναι δυνατό να παρουσιάσει διαρροή ορυκτελαίων ή ελαίων ψύξης (π.χ. έλαια 

ψύξης µετασχηµατιστή τάση) θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαµενή υποκείµενη της 

διάταξης, χωρητικότητας µεγαλύτερης του χρησιµοποιούµενου ελαίου, που να συγκεντρώνει τις τυχόν 

διαρροές. 

3.44. Για όλες τις χηµικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα χρησιµοποιούνται στην 

εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε µίγµατα µε άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετηµένα και 
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) 

στην πλέον ενηµερωµένη έκδοση τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. 

3.45. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος, ή οχλήσεις έντονης δυσοσµίας ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν 

προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., οι αρµόδιες Υπηρεσίες µπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους 

ή να µεταβάλουν τους αρχικούς.  

3.46. Να τηρείται το πρόγραµµα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού εξοπλισµού 

σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισµού.  

3.47. Να πραγµατοποιείται τακτικός και έγκαιρος καθαρισµός της έκτασης του έργου του θέµατος µε 

αποψίλωση της βλάστησης και αποµάκρυνση τυχόν σκουπιδιών και ξηρής βλάστησης για τη µείωση του 

κινδύνου πυρκαγιάς. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. 

3.48. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, 

διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η 

συµµόρφωσή της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια ελεγκτική 

αρχή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της µονάδας. 

Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/µετρήσεων να καταγράφονται σε βιβλία θεωρηµένα από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη κείµενη Νοµοθεσία. 

3.49. Η εταιρία υποχρεούται: να επιτρέπει την είσοδο σε κλιµάκια των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών, να 

ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηµα των αρµοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των 

αποβλήτων και γενικότερα ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος, να συµµορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις 

των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.   

3.50. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα µελέτη,  εφόσον δεν παραβιάζουν 

την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νοµοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισµούς, καθώς και τους ∆ιεθνείς 
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Κανονισµούς.  

3.51. Κάθε χρόνο µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, να αποστέλλεται στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και 
την Υπηρεσία µας η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων .  

3.52. Μετά την κατασκευή του έργου η εταιρία να υποβάλει στην Υπηρεσία µας και στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση τεύχος µε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, προσπέκτους κλπ των συστηµάτων αντιρρύπανσης που 

θα εγκατασταθούν. 

 

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
4.1. Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου του θέµατος ο κύριος του έργου οφείλει να αποµακρύνει τις 

εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το χώρο επέµβασης σύµφωνα µε 

τους παρακάτω όρους:  

4.2. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχηµάτων µεταφοράς υλικών που θα προκύψουν από τις 

εργασίες αποκατάστασης του χώρου, µετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέµατος.  

4.3. Τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα 

καλυµµένα (να χρησιµοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα µεταφερόµενα υλικά).  

4.4. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών µέσα από οικισµούς, ειδικά των γεµάτων µε 

υλικά.  

4.5. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση και αποκατάσταση του 

χώρου λειτουργίας του έργου του θέµατος να πραγµατοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. 

4.6. Τα νερά έκπλυσης των µηχανηµάτων, που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες αποκατάστασης του χώρου 

κατασκευής του έργου του θέµατος, µπορούν να διατεθούν στο έδαφος µόνο εφόσον φέρουν υλικά που 

προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάστηκε το έργο του θέµατος. Σε αντίθετη περίπτωση 

να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται 
σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να 

διατίθενται σε εγκεκριµένους χώρους, σύµφωνα µε τις συστάσεις και την άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

4.7. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να µην 

πραγµατοποιούνται στον χώρο κατασκευής του έργου του θέµατος εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθεί κατά την φάση της αποκατάστασης του χώρου µετά την παύση της 

λειτουργίας του έργου.  

4.8. Να τοποθετηθεί περιµετρικά των εγκαταστάσεων κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύουν την είσοδο 

του κοινού. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήµανση (κατά τις βραδινές 

κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων. 

4.9. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.  

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

Χ 
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O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Κούης Κωνσταντίνος 

2. Παγώνης Ιωάννης 

3. Τερζανίδης Χρήστος 

4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Φύκα Ελένη 

6. Ασπασίδης Γεώργιος 

7. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

8. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

9. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 

11. Μήττας Χρήστος 
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