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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία
σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µέγιστης ισχύος 0,995 MWe’’ µε καύσιµο τα βιορευστά και βιοκαύσιµα,
από την εταιρεία ‘’ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 1 ΙΚΕ’’, στο αγροτεµάχιο 712 αγροκτήµατος Αγίου Αθανασίου,
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού
ηλεκτροπαραγωγής µέγιστης ισχύος 0,995 MWe’’ µε καύσιµο τα βιορευστά και βιοκαύσιµα, από την
εταιρεία ‘’ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 1 ΙΚΕ’’, στο αγροτεµάχιο 712 αγροκτήµατος Αγίου Αθανασίου, της
∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.
33/11-01-2019 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.: 429485 (9381)/2018/04-01-2019 εισήγηση του Τµήµατος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Αναφέρθηκε στις φάσεις κατασκευής του έργου, στην παραγωγική διαδικασία και στη διαχείριση των
αποβλήτων. ∆ήλωσε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά και ανέφερε επιγραµµατικά τους όρους και τις
προϋποθέσεις που έχει θέσει. Επίσης, ενηµέρωσε το Σώµα ότι µετά τη σύνταξη της εισήγησης η υπηρεσία
έλαβε από τον ∆ήµο Χαλκηδόνος τις θετικές γνωµοδοτήσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Χαλκηδόνος (απόφαση αριθµ. 234/2018 – Α∆Α: ΩΠ6ΑΩΗ2-ΘΨΗ), της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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∆ήµου Χαλκηδόνος (απόφαση αριθµ. 11/2018), της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου
Χαλκηδόνος (απόφαση αριθµ. 4/2018) και του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου
(απόφαση αριθµ. 11/2018). Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και κ.
Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, καθώς και από τον κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο. Στις ερωτήσεις
απάντησε η κ. Μινοπούλου.
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη,
τακτικό µέλος, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Η κ.
Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα και αιτιολόγησε την ψήφο του λέγοντας ότι πρόκειται
για µία ακόµη περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ενέργειας που θα επιφέρει και αύξηση του κόστους 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.: 429485 (9381)/2018/04-01-2019
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 33/11-01-2019 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 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού
ηλεκτροπαραγωγής µέγιστης ισχύος 0,995 MWe’’ µε καύσιµο τα βιορευστά και βιοκαύσιµα, από την
εταιρεία ‘’ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 1 ΙΚΕ’’, στο αγροτεµάχιο 712 αγροκτήµατος Αγίου Αθανασίου, της
∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται
κατωτέρω.
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Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρεται στην εγκατάσταση και λειτουργία
µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση βιορευστών και βιοκαυσίµων ισχύος 0,995
ΜWe από την εταιρεία “ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 1 ΙΚΕ”, στο αγροτεµάχιο 712 αγροκτήµατος Αγίου Αθανασίου,
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνας, στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο σύµφωνα µε την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) κατατάσσεται
• για την ηλεκτροπαραγωγή στην Οµάδα 10 «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» , α/α 5 «Ηλεκτροπαραγωγή από
σταθµούς βιορευστών και βιοκαυσίµων». (υποκατηγορία Α2), και
• για την αποθήκευση υγρών καυσίµων στην Οµάδα 9 «Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς
εγκαταστάσεις», α/α 201 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών
προϊόντων (εκτός επικινδύνων)» (κατηγορία Β).
Για την τελική κατάταξη του έργου λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στο
περιβάλλον συνεπώς το εν λόγω έργο κατατάσσετε στην κατηγορία Α2.
Όσον αφορά στον βαθµό όχλησης σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 3137/191/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β’ /4-4-2012)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο κατατάσσεται:
• για την ηλεκτροπαραγωγή στην κατηγορία «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας», α/α 303_β, «Σταθµοί
ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων» (κατηγορία χαµηλής όχλησης).
• για την αποθήκευση υγρών καυσίµων (ΦΕΚ 2604Β΄/30-9-2014) κατατάσσεται στον α/α 280 «Χερσαίες
εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών προϊόντων (εκτός επικινδύνων)»,
(κατηγορία χαµηλής όχλησης).
Άρα τελικά, η συνολική δραστηριότητα, κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆.Υ.∆./151/18/01-02-2018 Βεβαίωση χρήσης γης που εκδόθηκε από την ∆/νση
Πολεοδοµίας-Υπηρεσιών ∆όµησης του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου ο χώρος βρίσκεται σε περιοχή
χαρακτηρισµένη ως ζώνη ∆ Περιοχή Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τοµέα όπου µεταξύ των
άλλων επιτρέπεται και η εγκατάσταση της δραστηριότητας του θέµατος µε τις δεσµεύσεις που απορρέουν από
την απόφαση 49828/2008(ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008). Τέλος σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 15 Πρακτικό (12-22018) της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης που µας διαβιβάστηκε µε email
(αρ. Πρωτ. 643559(15621)/14-12-2018) το υπ’ αριθµ. 712 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Αγίου Αθανασίου
χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Απλή (Γ.Γ.Α.).
4.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Η έκταση του αγροτεµαχίου στο οποίο βρίσκεται η δραστηριότητα είναι 9.500 τ.µ. ενώ εκτιµάται ότι η
συνολική έκταση που θα καταληφθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητα θα είναι 800τ.µ.
ενώ η επιφάνεια δόµησης περίπου 350τ.µ.. Οι συντεταγµένες του αγροτεµαχίου σε ΕΓΣΑ 87 είναι:
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
Α
393323,18
4508464,28
Β
393385,79
4508421,24
Γ
393314,87
4508318,18
∆
393252,23
4508361,18
Η πρόσβαση στο γήπεδο που προτείνεται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, εξασφαλίζεται µέσω
υφιστάµενου οδικού δικτύου ενώ οι αποστάσεις σε ευθεία από τους γειτονικούς οικισµούς είναι:
1. 420 m από τον Άγιο Αθανάσιο (πρώτα σπίτια).
2. 3,10 km από τα ∆ιαβατά
Επίσης απέχει 390 µέτρα από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Φλώρινας

4.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διαµόρφωση του προτεινόµενου για την εγκατάσταση του σταθµού γηπέδου θα απαιτήσει εργασίες. Η
προβλεπόµενη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 3 εβδοµάδες από την άφιξη του συνόλου του
εξοπλισµού στον χώρο εγκατάστασης. Η φάση κατασκευής του έργου περιλαµβάνει τα κάτωθι στάδια :
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- Έργα διαµόρφωσης του χώρου (διαµόρφωση γηπέδου, χώρου στάθµευσης -έκτασης 180 τετρ. µέτρων όπου
θα γίνεται η απόθεση των φορτίων της πρώτης ύλης από τα φορτηγά-, κατασκευή στεγανού βόθρου,
κατασκευή των τεσσάρων δεξαµενών αποθήκευσης -πλαστικών στηριγµένων σε βάση από οπλισµένο
σκυρόδεµα-, κατασκευή περιµετρικής λεκάνης ασφαλείας, κατασκευή δεξαµενής νερού από οπλισµένο
σκυρόδεµα, κατασκευή µεταλλικού κτιρίου20Χ15 µέτρων, εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και
των βοηθητικών διατάξεων.
- Κατασκευή οικίσκου 3Χ6 µέτρα (χαλύβδινος φέρων οργανισµός κατάλληλο για να παραλαµβάνει τα
ηλεκτρικά φορτία, σκελετός από κοιλοδοκούς και τοιχώµατα από πάνελ πολυουρεθάνης καλυµµένα από
γαλβανισµένη λαµαρίνα) και εγκατάσταση εντός αυτού του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του
υποσταθµού ανύψωσης τάσης.
- Έργα διασύνδεσης µε το δίκτυο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου
- ∆ιασύνδεση σταθµού µε το ηλεκτρικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
- ∆οκιµαστική περίοδος λειτουργίας.
- Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαµόρφωση χώρου σταθµού, δενδροφύτευση,
περίφραξη, φωτισµός κ.λπ.).

4.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. η λειτουργία της µονάδας θα γίνεται είτε χρησιµοποιώντας ως πρώτη ύλη για
καύσιµο τα φυτικά έλαια και θα απαιτούνται 1864,8 τόνοι πρώτης ύλης (φυτικά έλαια) ή 1560 τόνους
βιοντίζελ ετησίως, αν χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη το βιοντίζελ. Επίσης στη µονάδα θα απασχολούνται 2
άτοµα σε µόνιµη βάση. Σύµφωνα µε την κατατεθείσα Μελέτη ο κατασκευαστής εγγυάται αλλά και προτείνει
την χρήση οποιουδήποτε φυτικού ελαίου χωρίς τροποποίηση των στοιχείων του κινητήρα.
Η παραγωγική διαδικασία της προτεινόµενης δραστηριότητας είναι η ακόλουθη:
- Προµήθεια και αποθήκευση βιορευστών ή βιοντίζελ στις τέσσερις κύριες δεξαµενές.
- Μεταφορά βιορευστού από τις κύριες δεξαµενές στην δεξαµενή ηµερήσιας λειτουργίας, ωφέλιµου όγκου 5
κυβικών µέτρων, που θα εγκατασταθεί εντός του βιοµηχανικού κτιρίου και από εκεί στον κινητήρα
εσωτερικής καύσης.
- Προθέρµανση και φιλτράρισµα του φυτικού ελαίου.
- Καύση πρώτης ύλης βιορευστού.
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια.
- ∆ιαµόρφωση, µετατροπή και διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Μ/Σ
υποσταθµού Μ.Τ. στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής της ∆ΕΗ.
Η προµήθεια των βιορευστών ή του βιοντίζελ θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βυτιοφόρα
οχήµατα και η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε τέσσερις (4) δεξαµενές διπλού τοιχώµατος από ειδικό γραµµικό
πολυαιθυλένιο και ωφέλιµου όγκου 30 κυβικών µέτρων η κάθε µία. Στην περίµετρο της βάσης εγκατάστασης
των δεξαµενών θα κατασκευαστεί εξωτερική λεκάνη ασφαλείας για τυχόν διαρροές, χωρητικότητας 120
κυβικών µέτρων (πάχος σκυροδέµατος 30 εκατοστά).
Από την δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης µέσω ειδικών σωληνώσεων, θα τροφοδοτείται ο κινητήρας
εσωτερικής καύσης βιορευστών σε ολοήµερη βάση όπου υλοποιείται το τελικό στάδιο ενεργειακής
αξιοποίησής και το οποίο περιλαµβάνει την παραγωγή ηλεκτρισµού σε µηχανή εσωτερικής καύσης.
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι σχεδιασµένο να παίρνει την θερµική ενέργεια από την καύση του
βιορευστού και να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα . Στη συνέχεια µέσω του υποσταθµού χαµηλής – µέσης τάσης
που θα βρίσκεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο οικίσκο, η τάση θα ανυψώνεται σε 20.000 Volt, οπότε και η
ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο µέσης τάσης.
Ο σταθµός θα συνδεθεί µε το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής .
Οι ανάγκες σε νερό είναι οι ανάγκες του προσωπικού (22,50 κυβικά µέτρα/έτος) και θα καλύπτονται από
δεξαµενή (κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα) που θα γεµίζει µε βυτίο µεταφοράς νερού. Στην
παραγωγική διαδικασία υπάρχει ανακυκλοφορία του νερού εντός του κλειστού κυκλώµατος της µηχανής, για
την ψύξη της. Οι ανάγκες για πόσιµο νερό θα καλύπτονται από εµφιαλωµένο νερό στην αρχή ενώ θα γίνει
αίτηση σύνδεσης µε το δηµοτικό δίκτυο.
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4.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΘΟΡΥΒΟΣ
• Σύµφωνα µε την Μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας οι αέριοι ρύποι που θα παράγονται από τις
ΜΕΚ προβλέπεται να είναι εντός των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας. Οι σηµαντικότερες αέριες εκποµπές που
αφορούν την εκποµπή των κλασσικών ρύπων και συνδέονται µε την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης
(ΜΕΚ).
Σύµφωνα µε την Μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας θα ληφθούν µέτρα για τη µείωση των αερίων
εκποµπών οξειδίων του αζώτου NOx. Σύµφωνα µε την κατατεθείσα Μελέτη η κατασκευάστρια εταιρία της
Μ.Ε.Κ. πιστοποιεί ότι οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου ικανοποιούν τα όρια EU 3A και IMO TIER II. Για
τον περιορισµό των εκποµπών NOx ακόµα περισσότερο θα εγκατασταθεί στη ΜΕΚ σύστηµα επιλεκτικής
καταλυτικής αναγωγής (Selective Catalytic Reduction). O σταθµός καύσης βιορευστών θα εξοπλιστεί µε
σύστηµα ανάλυσης αερίων ρύπων. Θα τοποθετηθεί όργανο καταγραφής σύµφωνα µε την Μελέτη σε
τριµηνιαία βάση των βασικότερων αερίων ρύπων ( CO , ΝΟx, SO σωµατιδίων και θερµοκρασίας). Για τον
X
2
περιορισµό των αιωρούµενων σωµατιδίων θα τοποθετηθούν κατάλληλα φίλτρα(DPF). Η υπηρεσία µας θα
προτείνει συνεχή µέτρηση των αερίων ρύπων. Σε περίπτωση που µετρηθεί υπέρβαση των θεσµοθετηµένων
ορίων των αερίων εκποµπών θα γίνεται διακοπή λειτουργίας της µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά
την κατάλληλη ρύθµιση από τους τεχνικούς της µονάδας και την οριστική τη λύση του προβλήµατος.
• Τα εκτιµώµενα παραγόµενα υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία είναι :
3
- Λύµατα του προσωπικού (2 άτοµα) τα οποία εκτιµώνται σε περίπου 15m /έτος, τα οποία θα οδηγούνται σε
στεγανό βόθρο.
- Λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού της µονάδας, τα οποία εκτιµώνται σε ποσότητες <
1 τόνος/έτος και θα διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτηµένο συλλέκτη.

• Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα και τα απορρίµµατα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία του
προτεινόµενου σταθµού τα µεν παραγόµενα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως είναι τα απόβλητα
συσκευασίας (από χαρτί, µέταλλο, γυαλί, ξύλο, πλαστικό) και ποσότητα<2 τόνων/έτος θα αποθηκεύονται
προσωρινά και θα δίνονται για ανακύκλωση και τα απορρίµµατα αστικού τύπου (ποσότητα<2 τόνων/έτος), θα
αποθηκεύονται σε κάδους απορριµµάτων και θα µεταφέρονται από το φορέα διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α. της
περιοχής. Επίσης υπάρχουν τα φίλτρα λαδιού, οι µπαταρίες µολύβδου και οι εξαντληµένοι καταλύτες που θα
δίνονται σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρίες.
• Ο θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τµήµατα του ηλεκτροµηχανολογικού (Η/Μ)
εξοπλισµού, όπως κινητήρας εσωτερικής καύσης, γεννήτρια κ.λπ. και αντιστοιχεί σε τυπικό εργοστασιακό
θόρυβο. Στα όρια τoυ γηπέδου της δραστηριότητα ο θόρυβος δεν θα υπερβαίνει τα (55) dB(A). Ο συνολικά
εκπεµπόµενος θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας είναι δυνατόν να περιοριστεί µε µέτρα όπως η τοποθέτηση
όλων των µηχανών που ευθύνονται για την παραγωγή των υψηλότερων ηχοσταθµών σε ηχοµονωµένους
χώρους, την περιµετρική φύτευση του σταθµού τόσο µε χαµηλή-θαµνώδη βλάστηση όσο και µε
δενδροφύτευση κλπ.
4.6 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
(1) 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, φίλτρα κλπ) για την µείωση των εκποµπών, οξειδίων του
αζώτου, σωµατιδίων, πτητικών οργανικών ενώσεων κ.λ.π.
(2) 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.
(3) Η µονάδα να εξοπλιστεί µε σύστηµα καταγραφής αερίων ρύπων για τον έλεγχο και συνεχή
βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Οι βασικότεροι ρύποι οι οποίοι θα µετρούνται συνεχώς,
να είναι οι: CO, ΝΟx και τα αιωρούµενα σωµατίδια µε πλήρες σύστηµα αισθητήρων (διάταξη
δειγµατοληψίας, µεταφοράς και επεξεργασίας του αέριου δείγµατος καθώς και από αναλυτές αερίων σε
πραγµατικό χρόνο). Να παρακολουθούνται και να καταγράφονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σε ειδικό
αρχείο το οποίο να είναι διαθέσιµο προς έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές
(4) Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας και πυροπροστασίας,
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Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του έργου (π.χ.
αντικεραυνική προστασία, εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, αποψίλωση εδάφους).
(5) Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας
Απόφασης, µε ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.∆. 274/97 (ΦΕΚ 125Α).
(6) 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). Κατά την διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου κατά την
κατασκευή να τοποθετηθεί χηµική τουαλέτα για χρήση από το προσωπικό.
(7) Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά τη διάρκεια των εργασιών διαµόρφωσης του χώρου
όπου θα στεγαστεί η δραστηριότητα και που προβλέπεται να διαρκέσουν 6 µήνες, 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).
(8) 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).
(9) Η στάθµη θορύβου στα όρια του οικοπέδου της δραστηριότητας, κατά την λειτουργία της, να µην ξεπερνά
όρια που προβλέπονται στο Π.∆.1180/81(ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Σε περίπτωση υπέρβασης, παρά τα µέτρα
που προβλέπονται στην Μ.Π.Ε. (δενδροφύτευση, χρήση ηχοφραγµάτων κατά την κατασκευή κλπ), να
παρθούν πρόσθετα µέτρα (π.χ. τοποθέτηση πρόσθετων ηχοµονωτικών πάνελ, γύρω από τον κινητήρα).
(10) 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.∆. 82/25.2.2004(ΦΕΚ64/Α/2.3.2004), την
ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ4326/Β`/30.12.2016).
(11)Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα της παραγωγής να συλλέγονται και να αποθηκεύονται µε τρόπο που
να αποφεύγεται ο διασκορπισµός τους στο περιβάλλον. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του
παραπάνω νόµου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Π.∆. που έχει
εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου.
(12)Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίµµατα, και τα λοιπά µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που δεν ανήκουν
στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης να
συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και να περισυλλέγονται από τα απορριµµατοφόρα της Υπηρεσίας
καθαριότητας του οικείου ∆ήµου, είτε από εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης
στερεών αποβλήτων ή η αποκοµιδή τους να γίνεται σε εγκεκριµένους, από την αρµόδια αρχή, χώρους
αποκοµιδής µε ευθύνη των υπευθύνων της επιχείρησης.
(13) Περιµετρικά των τεσσάρων δεξαµενών αποθήκευσης του βιορευστού ή του βιοκαυσίµου που θα
χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη να κατασκευαστεί στεγανολεκάνη όπως ακριβώς περιγράφεται στη ΜΠΕ,
δηλαδή µε τις περιγραφόµενες διαστάσεις, ώστε ο όγκος της να ξεπερνά τον συνολικό όγκο των τεσσάρων
δεξαµενών.
(14) 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.
(15)Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Η.Π.
23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/9-5-2014) .
(16) Τα φίλτρα λαδιού, οι µπαταρίες µολύβδου και οι εξαντληµένοι καταλύτες θα δίνονται σε ειδικά
αδειοδοτηµένες εταιρίες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
(17) 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.
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(18) Να γίνει περιµετρική φύτευση του γηπέδου που βρίσκεται η δραστηριότητα τόσο µε χαµηλή-θαµνώδη
βλάστηση όσο και µε δενδροφύτευση.
(19) Στην περίπτωση µετεγκατάστασης ή παύσης λειτουργίας της µονάδας ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται
να προβεί σε άµεση αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου.
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
o
οικ.21867/26-09-2016(ΦΕΚ3276/Β/12-10-2016), στο άρθρο 16 παρ. 1 (σχετ. 25 ), 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 γνωµοδότηση 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.
Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης δεν υποβλήθηκαν στην αρµόδια υπηρεσία ενστάσεις από
φορείς ή πολίτες.

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

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

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 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. Γάκης Βασίλειος
8. Καζαντζίδης Παντελεήµων
9. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
10. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
12. Μήττας Χρήστος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

http://www.pkm.gov.gr
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