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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                         ΘΕΜΑ 11ο
Γνωμοδότηση  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  δραστηριότητας  ‘’Μονάδα  παραγωγής
ηλεκτρικής  ενέργειας  από  βιορευστά,  ισχύος  0,5  MWe’’ του  ΤΖΗΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  που  θα
εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 186 του αγροκτήματος Διαβατών, του Δ.Δ. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα,
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας  ‘’Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιορευστά, ισχύος 0,5  MWe’’ του  ΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που θα εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο
186 του αγροκτήματος  Διαβατών,  του Δ.Δ.  Εχεδώρου,  του Δήμου Δέλτα,  στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.
1262/12-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το
λόγο  στην  κ.  Ελ.  Μινοπούλου,  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί
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το  θέμα.  Η  κ.  Μινοπούλου  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  με  αρ.  πρωτ.:  132191(3309)/10-07-2017
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης, παρουσίασε την παραγωγική διαδικασία της προτεινόμενης δραστηριότητας και ενημέρωσε
τα μέλη σχετικά με τις  παρατηρήσεις  βάσει  των οποίων η υπηρεσία γνωμοδοτεί  θετικά.  Ακολούθησαν
ερωτήσεις από την κ. Παλιαδέλη - Σαατσόγλου Χρυσούλα και την κ. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, τακτικά
μέλη, οι οποίες απαντήθηκαν από την κ. Μινοπούλου. Στο σημείο αυτό  ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής
Επιτροπής σχολίασε την απουσία από τη συνεδρίαση των επενδυτών ή τουλάχιστον των συντακτών των
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπό συζήτηση δραστηριοτήτων. Κρίνεται σκόπιμο η υπηρεσία
να τους ενημερώνει για τις συνεδριάσεις και να ζητά την παρουσία τους σε αυτές, ώστε να λύνονται απορίες
και ζητήματα που προκύπτουν κατά τη συζήτηση επί της δραστηριότητας. Η κ. Παλιαδέλη ζήτησε το λόγο
και πρότεινε αυτά τα θέματα ημερήσιας διάταξης να συζητιούνται μόνον εάν είναι παρόντες οι επενδυτές,
αλλιώς να αναβάλλονται.  
Η συζήτηση συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Ιγνατιάδης
Θεόδωρος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα. Αιτιολογώντας την ψήφο του ανέφερε ότι
με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος & της υγείας
στην  ευρύτερη  περιοχή.  Επίσης,  όσες  προϋποθέσεις  και  να  μπουν  στην  απόφαση  έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, είναι απλά ευχολόγια γιατί δεν υπάρχουν στελεχωμένες με προσωπικό υπηρεσίες
ελέγχου, προκειμένου να ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου
Χρυσούλα, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις θέσεις του κ. Ιγνατιάδη για το θέμα και ότι θα
ψηφίσει παρούσα. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά με βάση
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο εξέφρασε τις αμφιβολίες της για τη βιωσιμότητα τέτοιων εταιριών.
Επίσης,  πρότεινε  να  οργανωθεί  στο  πλαίσιο  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  συνάντηση  με  θέμα  την
ενημέρωση  για  δραστηριότητες  που  αφορούν  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  βιορευστά  με  τη
συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, των
υπηρεσιών  της  Περιφέρειας,  μελετητών  που  ασχολούνται  με  τέτοιες  δραστηριότητες  και  λοιπών
εμπλεκόμενων φορέων. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής επανέλαβε
ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι η απουσία ελέγχου και επεσήμανε την ανάγκη να στελεχωθούν επαρκώς
οι υπηρεσίες ώστε να διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η
Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.Θ.  κ.  Π.  Πατουλίδου  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.:  132191/3309/10-07-2017
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης  του σημείου 2 του παρόντος,  το με αρ.  πρωτ.  1262/12-07-2017 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
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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. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου   
                                                        Χρυσούλας που δήλωσε ‘’παρούσα’’)                

Θετικά για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  δραστηριότητας  ‘’Μονάδα  παραγωγής  ηλεκτρικής
ενέργειας  από  βιορευστά,  ισχύος  0,5  MWe’’ του  ΤΖΗΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  που  θα  εγκατασταθεί  στο
αγροτεμάχιο 186 του αγροκτήματος Διαβατών, του Δ.Δ. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, στην Περιφερειακή
Ενότητα  Θεσσαλονίκης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  που
παρατίθενται κατωτέρω.
 
Η  υπό  εξέταση  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  αναφέρεται  στην  εγκατάσταση  μονάδας
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  την  αξιοποίηση  βιορευστών  ισχύος  0,5  ΜWe,  του  ΤΖΗΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  που  θα  εγκατασταθεί  στο  αγροτεμάχιο  186,  έκτασης  9.075,14τ.μ.,  του  αγροκτήματος
Διαβατών,  της  Δημοτικής  Ενότητας  Εχεδώρου,  του  Δήμου  Δέλτα,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την υπό εξέταση ΜΠΕ, σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από την καύση βιομάζας (βιοέλαια και βιορευστά). Το σύνολο των φυτικών ελαίων που θα εισέρχονται στην
μονάδα ως  πρώτες  ύλες  θα πληρεί  τα  κριτήρια  αειφορίας  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  θα  προμηθεύεται
αυτούσιο, από νόμιμους προμηθευτές, φιλτραρισμένο και χωρίς υγρασία, έτοιμο για χρήση. Πρόκειται για
δεξαμενές πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος, με περιμετρική λεκάνη ασφαλείας. Η εγκατεστημένη ισχύς θα
ανέρχεται σε 0,5 ΜWe, ενώ θα εγκατασταθεί και υποσταθμός ανύψωσης τάσης, με τις οδηγίες της ΔΕΗ.

4.1 Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 10 (υποκατηγορία Α2) της Υ.Α. 1958/2012,
όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή και στην Ομάδα 9 (κατηγορία Β, α/α 201), όσον αφορά την αποθήκευση
υγρών  καυσίμων.  Όσον  αφορά  στον  βαθμό  όχλησης, σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  της  ΚΥΑ  οικ.
3137/191/Φ.15 21-03-2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) κατατάσσεται, για μεν την αποθήκευση καυσίμων, (α/α
280 “Αποθήκευση υγρών καυσίμων , πετροχημικών και χημικών προϊόντων, εξαιρείται η απoθήκευση τοξικών
και επικινδύνων ουσιών”, στα  χαμηλής όχλησης, <300 κ.μ.), ενώ όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, (α/α
303 “Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, β. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας
ή  αγροτικών  παραπροϊόντων”,  στις  μη  οχλούσες  δραστηριότητες,  ≤500KW,).  Άρα  τελικά,  η  συνολική
δραστηριότητα, κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.

4.2 Η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο, που προτείνεται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, εξασφαλίζεται μέσω
υφιστάμενου επαρχιακού και αγροτικού δρόμου, ενώ οι αποστάσεις από οικισμούς είναι: οικισμός 01: 280
μέτρα.,  Διαβατά:  1190  μέτρα,  Παλαιόκαστρο:  3300  μέτρα.  Επίσης  συνορεύει  με  την  Εγνατία
Οδό(Παράπλευρη οδός).
Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ είναι εύκολη αφού διέρχεται δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ πολύ κοντά, τόσο
από την βόρεια όσο και από την νότια πλευρά του αγροτεμαχίου.
Η κάλυψη του εδάφους από δομικά στοιχεία (δεξαμενές, αποθήκες) δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερη των
66 τετρ. μέτρων. Η συνολική επιφάνεια χρήσης εκτιμάται σε 200 τετρ. μέτρα μαζί με τον χώρο στάθμευσης
των φορτηγών για την εκφόρτωση φυτικών ελαίων. 

4.3 Η παραγωγική διαδικασία της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η ακόλουθη:
-   υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση πρώτων υλών (καυσίμου) στις δεξαμενές.
-   καύση στη ΜΕΚ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω γεννήτριας,
-   ανύψωση τάσης μέσω μετασχηματιστή και παροχέτευση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο και
-   έλεγχος λειτουργίας εγκατάστασης.
 Η αποθήκευση του καυσίμου θα γίνεται σεδύο δεξαμενές ειδικού γραμμικού πολυαιθυλενίου, ενισχυμένες
εξωτερικά με μεταλλικό πλαίσιο, ωφέλιμου όγκου 30m3 η κάθε μια, με περιμετρική λεκάνη ασφαλείας, που θα
εδραιωθούν  πάνω  σε  βάση  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα.  Πλησίον  αυτού  του  χώρου  θα  υλοποιηθεί  χώρος
στάθμευσης για την απόθεση των κοντέηνερ με τα φυτικά έλαια, που θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο από την
δραστηριότητα. Η επιφάνειά του θα διαμορφωθεί με θραυστό υλικό 3Α.
4.4  Το  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος  ονομαστικής  ισχύος  500KW θα  βρίσκεται  εγκιβωτισμένο  εντός
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ηχομονωμένου  μεταλλικού  εμπορευματοκιβωτίου  (κοντέηνερ)  και  θα  θεμελιωθεί  πάνω  σε  πλάκα  από
οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα κατασκευαστεί.
 Επίσης  θα  κατασκευαστεί  στον  χώρο  οικίσκος,  αποτελούμενος  από  χαλύβδινο  φέροντα  οργανισμό,
κατασκευασμένος από κοιλοδοκούς και πρόσθετες ενισχύσεις, με τοιχώματα από πάνελ πολυουρεθάνης, όπου
θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (και ο μετασχηματιστής) του υποσταθμού, και ο οποίος
θα θεμελιωθεί  πάνω σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. η μονάδα, σε ετήσια βάση, θα καταναλώνει περίπου 932,4 τόννους πρώτης ύλης-
φυτικού ελαίου(κραμβελαίου, υδρογονοκατεργασμένου κραμβελαίου ή υδρογονοκατεργασμένου ηλιελαίου ή
υδρογονοκατεργασμένου  φοινικελαίου)  ενώ  ο  φορέας  υλοποίησης  προσανατολίζεται,  να  χρησιμοποιήσει
κυρίως  καθαρό  κραμβέλαιο.  Επίσης  σύμφωνα  με  τη  ΜΠΕ,  η  μονάδα  θα  έχει  24ωρη  λειτουργία  και  θα
απασχολεί δύο (2) άτομα, ενώ οι ανάγκες του προσωπικού σε νερό θα καλύπτονται από το υπάρχον υδρευτικό
δίκτυο. Τα αστικά λύματα θα διατίθενται σε στεγανό βόθρο, που θα κατασκευαστεί.
Οι ανάγκες σε νερό για την λειτουργία της δραστηριότητας, περιορίζεται σε ένα κλειστό κύκλωμα και μιά
πλαστική δεξαμενή πολυαιθυλενίου, χωρητικότητας δύο (2) κυβικών μέτρων. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια,
τα φίλτρα και οι διάφορες συσκευασίες θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης. Τα αστικά
απόβλητα θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα του Δήμου Δέλτα.

Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια 3 εβδομάδες από την άφιξη του συνόλου του εξοπλισμού στο χώρο
εγκατάστασης.  Περιλαμβάνει  την  ισοπέδωση  του  χώρου,  την  κατασκευή  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  των
βάσεων θεμελίωσης του εξοπλισμού και του υποσταθμού, την καλωδίωση ισχύος μέχρι τον υποσταθμό και
την κατασκευή περίφραξης. Επόμενο βήμα είναι η θεμελίωση των κοντέηνερ και των δεξαμενών πάνω στις
βάσεις  οπλισμένου  σκυροδέματος  και  στην  συνέχεια  γίνεται  η  διασύνδεση  των  κύριων  δεξαμενών και  η
σύνδεσή τους με την εισαγωγή καυσίμου του κινητήρα.. Κατά την φάση της κατασκευής θα υπάρξει σε μικρή
κλίμακα δημιουργία σκόνης, εξαιτίας χωματουργικών εργασιών, για αυτό και θα γίνεται διαβροχή του χώρου.
Επίσης θα υπάρχουν κάποιες εκπομπές αερίων ρύπων καθώς και κάποιος θόρυβος μικρής διάρκειας, από τον
μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί και από κατασκευαστικές εργασίες που θα γίνουν. Βέβαια η
ολική διάρκεια εργασιών κατασκευής της δραστηριότητας δεν θα ξεπεράσει τις τρεις εβδομάδες.
Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου για κάθε κοντέηνερ,
σύστημα  παρακολούθησης  αποτελούμενο  από  κάμερες  και  καταγραφικό,  σύστημα  συναγερμού  με
υπέρυθρους ανιχνευτές, πυροσβεστήρες και καταλυτικός μετατροπέας συσσώρευσης. Θα γίνεται προθέρμανση
του  φυτικού  ελαίου  για  την  αύξηση του  ιξώδους  του  ώστε  να  μπορεί  να  γίνεται  η  καύση  στην  μηχανή
εσωτερικής καύσης. Το μοντέλο προθέρμανσης θα τοποθετηθεί από την κατασκευάστρια εταιρία. Σημειώνεται
ότι, η διαδικασία αξιολόγησης των εκπομπών στην ατμόσφαιρα μιας Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
γίνεται  βάσει  της  ΥΑ Δ13/0/121/2007  (ΦΕΚ 53  Β΄/24.01.07)  με  την  οποία  κατατάσσονται  στις  κλάσεις
EURO. Η Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), η οποία περιγράφεται στην Μελέτη, έχει όρια εκπομπής με
καύσιμο φυτικό  έλαιο κάτω από τα όρια της  προαναφερθείσας  Υ.Α.,  ενώ ικανοποιεί  και  τα όρια  EURO
STAGE IV, σύμφωνα με την Μελέτη. Επίσης σύμφωνα με τον κατασκευαστή οι εκπομπές σε οξείδια του
αζώτου είναι κάτω από τα όρια EU 3A & IMO TEER II. Επιπλέον σύμφωνα με την Μελέτη που κατατέθηκε
στην  υπηρεσία  μας,  με  την  εγκατάσταση  του  επιλεκτικού  καταλυτικού  μετατροπέα  συσσώρευσης,
επιτυγχάνεται μείωση πάνω από 90%, των οξειδίων του αζώτου. Το σύστημα βασίζεται στον ψεκασμό ουρίας
που  αποθηκεύεται  σε  ξεχωριστό  δοχείο,  εντός  του  αγωγού καυσαερίων,  ώστε  τα  οξείδια  του  αζώτου  να
μετατρέπονται σε άζωτο και οξυγόνο. Άλλες επεμβάσεις αντιρύπανσης είναι ο οξειδωτικός μετατροπέας, το
φίλτρο σωματιδίων. Επίσης θα εγκατασταθεί αναλυτής καυσαερίων με δυνατότητα μέτρησης μέχρι 8 αερίων
ταυτόχρονα. Θα μετρώνται η θερμοκρασία των καυσαερίων, το διοξείδιο και το μονοξείδιο άνθρακα, οξείδια
του αζώτου, ο δείκτης αιθάλης και τυχόν οξείδια του θείου.

 Σύμφωνα με την Μελέτη που κατατέθηκε, και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, ο θόρυβος κατά την
λειτουργία  του  κινητήρα  σε  απόσταση  7  μέτρων  από  αυτόν,  δεν  θα  ξεπερνά  τα  35  dBA,  μια  και  ο
μηχανολογικός  εξοπλισμός  θα  είναι  εγκατεστημένος  εντός  εμπορευματοκιβωτίων. Η  εγκατάσταση  θα
διαθέτει περιμετρική περίφραξη και εσωτερικά θα γίνει φύτευση με ενδημικά είδη δένδρων και θάμνων, για
τον περιορισμό της ακουστικής και οπτικής όχλησης, Η απόσταση του κινητήρα σύμφωνα με την Μελέτη θα
είναι 15 μέτρα από το όριο του αγροτεμαχίου.
  Μετά  το  πέρας  της  ωφέλιμης  ζωής  της  εγκατάστασης,  πρέπει  να  γίνει  πλήρης  αποκατάσταση  του
αγροτεμαχίου με θραύση και απομάκρυνση των αδρανών υλικών και ανακύκλωση του εξοπλισμού (ΜΕΚ,
δεξαμενές κτλ), φυτευτική αποκατάσταση.
Κυριότερα οφέλη  από την υλοποίηση του έργου είναι:  Απεξάρτηση της  χώρας από εισαγωγές  ενέργειας,
αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου(η καύση φυτικών ελαίων παράγει πρακτικά
μηδενικές  ποσότητες  οξειδίων  του  θείου),  τόνωση  της  τοπικής  αγροτικής  οικονομίας  καθώς  υπάρχει
δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων φυσικών ελαίων από καλλιέργειες (ελαιοκράμβη, ηλίανθος). 
Πρέπει στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να περιληφθεί όρος, ώστε οι πρώτες ύλες που θα
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προμηθεύεται ο φορέας του έργου, να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών, του
άρθρου 20,  του  Ν.  4062/2012(ΦΕΚ 70/30-3-2012,  με  την  διαδικασία  που  καθορίζεται  με  την  ΚΥΑ οικ.
175700/2016(ΦΕΚ 1212 Β' /26-04-2016). 
Επισημαίνεται ότι το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είναι το πλέον αρχικό στάδιο μιας μελέτης
για την υλοποίηση ενός έργου/δραστηριότητας, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι περιβαλλοντικοί όροι με
τους οποίους θα πρέπει να προσαρμοστεί ο τελικός σχεδιασμός του έργου/δραστηριότητας. 
4.5  Για το αγροτεμάχιο στο οποίο θα εγκατασταθεί  η δραστηριότητα έχουν εκδοθεί  οι υπ'  αριθμ. Πρωτ.
1449/3-06-2016  &  2459/7-06-2016  θετικές  γνωμοδοτήσεις  από  την  Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνημείων  &
Τεχνικών  Έργων  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  από  την  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα.  Επίσης  το  υπ'  αριθμ.15/02-06-2016  πρακτικό  της  Π.Ε.ΧΩ.Π.  αναφέρει  ότι  η
περιοχή είναι Γ.Γ.Α(απλή γεωργική γη), ενώ το υπ' αριθμ. Πρωτ.36821/30-05-2016 έγγραφο του Δασαρχείου
Θεσσαλονίκης βεβαιώνει ότι το προαναφερθέν αγροτεμάχιο αποτελεί έκταση μη δασικού χαρακτήρα. Με την
υπ' αριθμ.14267/3-06-2016 βεβαίωση χρήσεων γης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα,
βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Υ.Α. 45363/21-101-2011 (Φ.Ε.Κ.
Α.Α.Π.304/7-11-2011) το αγροτεμάχιο στο οποίο θα γίνει η δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή με στοιχείο
ΑΒ “Περιοχές  εγκατάστασης  χονδρεμπορίου και  μεταφορών”,  όπου επιτρέπεται  η  εγκατάσταση μονάδων
παραγωγής ενέργειας καθώς και μονάδων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πλην των
αιολικών.
4.6  Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  προαναφερθέντα,  γνωμοδοτούμε  θετικά,  με  τις  παρακάτω
προϋποθέσεις:
(α) να υπάρχει περιβαλλοντικός όρος, που να αναφέρει ότι ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, να διαθέτει
έγκριση τύπου, να είναι εντός των προδιαγραφών της ΕΕ και να έχει ενσωματωμένα κατάλληλα συστήματα,
αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  (π.χ.  καταλύτες)  για  την  μείωση  των  εκπομπών,  οξειδίων  του  αζώτου,
σωματιδίων,  πτητικών  οργανικών  ενώσεων  κ.λ.π.  Σύμφωνα  με  την  Μελέτη  που  κατατέθηκε  τα
προαναφερθέντα ισχύουν.
 (β) Ο κινητήρας (μηχανή εσωτερικής καύσης) να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης να υπογράφεται από τον
συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης-ρύθμισης και  να κρατείται  αρχείο.  Για τον έλεγχο καλής
λειτουργίας του, θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις των εκπομπών του, τουλάχιστον κάθε δίμηνο(CO, Nox,  και
άκαυστοι  υδρογονάνθρακες)  και  αυτές  να  καταγράφονται  σε  ειδικό  βιβλίο μετρήσεων,  το οποίο  θα  είναι
διαθέσιμο στις αρχές.
(γ)  Να ληφθεί  μέριμνα ώστε  με κατάλληλες  κλίσεις  του οικοπέδου της  δραστηριότητας,  να γίνεται  ορθή
διαχείριση  των  ομβρίων  και  ορθή  παροχέτευσή  τους,  ώστε  να  μειωθεί  η  πιθανότητα  ζημιών  από  τυχόν
πλημμυρικά φαινόμενα. 

(δ)  Να  ληφθεί  μέριμνα  αντιπυρικής  προστασίας  και  πυροπροστασίας,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της
Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  τόσο  κατά  την  κατασκευή,  όσο  και  κατά  την  λειτουργία  του  έργου
(π.χ.  αντικεραυνική προστασία, εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, αποψίλωση εδάφους). 

(ε)   Για  τη  μείωση  των  αιωρούμενων  σωματιδίων  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  κατασκευής  της
δραστηριότητας που θα διαρκέσουν τρεις εβδομάδες, κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 1) Οι σωροί
των  προϊόντων  εκσκαφής,  των  αποθηκευμένων  αδρανών  και  γενικότερα  οι  χώροι  του  εργοταξίου  να
διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους 2) Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών
και  των  προϊόντων  εκσκαφής  που  τυχόν  προκύψουν,  να  είναι  καλυμμένα  με  κατάλληλα  μέσα  και  να
αποφεύγεται  η  υπερπλήρωσή τους  ενώ η απομάκρυνση διαφόρων υλικών  εκσκαφών  ή κατεδάφισης,  που
τυχόν υπάρχουν ή προκύψουν στην δραστηριότητα, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
36259/1757Ε103/2010  (ΦΕΚ1312/Β/24-08-2010),  που  αφορά  την  συλλογή-μεταφορά  και  διάθεση  των
(ΑΕΚΚ).

(στ) Κατά την διάρκεια κατασκευής της δραστηριότητας να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη
μείωση  στο  ελάχιστο  των  ηχητικών  εκπομπών,  ενώ  απαγορεύεται  η  οποιαδήποτε  επί  του  χώρου  του
εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών). 
(ζ) Οι πρώτες ύλες που θα προμηθεύεται ο φορέας του έργου, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας
των βιοκαυσίμων και βιορευστών, του άρθρου 20, του Ν. 4062/2012(ΦΕΚ 70/30-3-2012), όπως καθορίζεται
με την ΚΥΑ οικ. 175700/2016(ΦΕΚ 1212 Β' /26-04-2016) (Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών)
και να καταβληθεί προσπάθεια να προέρχονται από καλλιέργειες της περιοχής. 

(η) Η στάθμη θορύβου στα όρια του οικοπέδου της δραστηριότητας, κατά την λειτουργία της, να μην ξεπερνά
όρια  που  προβλέπονται  στο  Π.Δ.1180/81(ΦΕΚ  293/Α/6-10-1981).  Σε  περίπτωση  υπέρβασης,  παρά  τις
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περιμετρικές φυτεύσεις ενδημικών δένδρων και θάμνων που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε., να παρθούν πρόσθετα
μέτρα(π.χ. τοποθέτηση ηχομονωτικών πάνελ, γύρω από τον κινητήρα).
(θ) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, κ.λ.π.,
καθώς  και  η  απόρριψη  των  μεταχειρισμένων  ορυκτελαίων  στο  έδαφος.  Τα  προς  χρήση  ορυκτέλαια  να
φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο ενώ τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ή τυχόν διαρροές
τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/25.2.2004(ΦΕΚ64/Α/2.3.2004), την ΚΥΑ
13588/725/2006(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287/Β/2007).
ι)  Να υπάρχουν στον χώρο της δραστηριότητας πάντα προσροφητικά υλικά (άμμος, ροκανίδι), για την άμεση
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων διαρροών ελαίων ή καυσίμων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης
των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών των ομβρίων.

ια)Τα  απόβλητα  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  να  διαχειρίζονται  σύμφωνα  με  το
Π.Δ.117/2004(ΦΕΚ82/Α/05-03-2004 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006(ΦΕΚ12/Α/03-02-2006).
Να  τηρηθούν  τα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  οι  προτεινόμενοι
περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ, (εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τους προτεινόμενους
όρους από την υπηρεσία μας). Ειδικά για το θέμα της έγκρισης τύπου της ΜΕΚ, η ΚΥΑ  οικ.21867/26-09-
2016(ΦΕΚ3276/Β/12-10-2016), στο άρθρο 16 παρ. 1 (σχετ. 12), προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση
παραβάσεων  των  διατάξεών  της  και  συγκεκριμένα:  απόσυρση  του  κινητήρα,  χρηματικό  πρόστιμο  μέχρι
10.000 €, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται διπλασιασμός του προβλεπόμενου προστίμου.  
Η  θετική  γνωμοδότησή  μας  δεν  συνεπάγεται  οποιαδήποτε  βεβαίωση  αποτελεσματικής  λειτουργίας  της
εγκατάστασης  και  οποιασδήποτε  έγκρισης  πέραν  της  περιβαλλοντικής  γνωμοδότησης.  Επίσης,  λόγω  του
είδους της εγκατάστασης να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της.                                 

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.Τερζανίδης Χρήστος
5.Κελεσίδου Χριστίνα
6.Φύκα Ελένη
7.Ασπασίδης Γεώργιος
8. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
9.Ιγνατιάδης Θεόδωρος
10.Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα
11.Τζάκη Ιωάννα
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