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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Επέκταση ισχύος υφιστάµενου
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 999 kWel σε 2 MWel’’ της ανώνυµης βιοµηχανικής
εµπορικής εταιρείας ‘’ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΒΕΕ’’, σε θέση στα µε αριθµ. 1148 και 120
αγροτεµάχια της ∆ηµ. Κοινότητας Πενταλόφου του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (από
αναβολή)
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Επέκταση ισχύος υφιστάµενου σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 999 kWel σε 2 MWel’’ της ανώνυµης βιοµηχανικής εµπορικής
εταιρείας ‘’ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΒΕΕ’’, σε θέση στα µε αριθµ. 1148 και 120 αγροτεµάχια
της ∆ηµ. Κοινότητας Πενταλόφου του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1745/18-12-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Γρ. Καλαµπούκα, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί
το θέµα. Ο κ. Καλαµπούκας υπενθύµισε στα µέλη ότι το θέµα είχε αναβληθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση
διότι κατόπιν ελέγχου είχαν διαπιστωθεί κάποια ζητήµατα στη λειτουργία της µονάδας για τα οποία
ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την εταιρεία µε το µε αρ. πρωτ.: 582514 (13940)/01-02-2019 έγγραφο του
Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης. Ανέλυσε επιγραµµατικά τα ζητήµατα αυτά και ενηµέρωσε ότι η επιχείρηση έδωσε κάποιες
διευκρινίσεις µε το από 01-03-2019 έγγραφό της προς την υπηρεσία. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία
http://www.pkm.gov.gr
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αποφάσισε την επιβολή προστίµου. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 449023
(9968)/14-12-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης &
Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και διευκρίνισε ότι σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς όρους η
υπηρεσία εισηγείται θετικά θέτοντας συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις. Κατόπιν ο λόγος δόθηκε
στον κ. Αθ. ∆ανιά, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας. Ο κ. ∆ανιάς παρουσίασε τη θέση της
εταιρείας σε σχέση µε τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από την υπηρεσία. Κλείνοντας, προσκάλεσε τα
µέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής να επισκεφθούν την υπό συζήτηση µονάδα. Ακολούθησαν ερωτήσεις
από τους κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα και Ιγνατιάδη Θεόδωρο,
τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Καλαµπούκας.
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη,
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά µε τους στενούς περιβαλλοντικούς όρους σχολιάζοντας ότι η
δραστηριότητα είναι πολύ σηµαντική από περιβαλλοντική άποψη και ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν
από την υπηρεσία δεν έχουν σχέση µε τους περιβαλλοντικούς όρους. Κλείνοντας την τοποθέτησή της
τόνισε την ανάγκη να περιοριστεί η γραφειοκρατία ώστε οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης να
ολοκληρώνονται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό
µέλος, δήλωσε ότι δεν καλύφθηκε από την εισήγηση της υπηρεσίας. Αναγνωρίζει τα γραφειοκρατικά
προβλήµατα που αντιµετώπισε η εταιρεία και θεωρεί ότι εκεί οφείλεται µέρος των παραβάσεων που
διαπιστώθηκαν. Για τους λόγους αυτούς δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα,
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα, διότι η µονάδα αιτείται επέκταση χωρίς να πληρούνται
οι όροι της υφιστάµενης µονάδας. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, τοποθετήθηκε ως ακολούθως:
«∆εν είµαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση των αποβλήτων που πρόκειται να αξιοποιηθούν για την παραγωγή
ενέργειας υπό ορισµένες βέβαια προϋποθέσεις.
Ωστόσο
Α. Είµαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας που προωθεί και η συγκεκριµένη επένδυση
που είναι και το κεντρικό νόηµα της επένδυσης της Π.Ε. της οποίας καλούµαστε να εγκρίνουµε αφού
σηµαίνει: Εξασφάλιση κερδών του ιδιώτη καπιταλιστή –επενδυτή σε βάρος του λαϊκού καταναλωτή µέσω
των τελών ΑΠΕ στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ που ήδη είναι αρνητική επίπτωση στο κοινωνικό
περιβάλλον. Αυτός είναι και ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ που τοποθετούµαστε µε ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟ στην
συγκεκριµένη εισήγηση.
Β. Σε ό, τι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον θεωρούµε ότι:
Η µέθοδος της αναερόβιας ζύµωσης για την επεξεργασία της κατηγορίας των αποβλήτων που είναι
σήµερα προς έγκριση για τη συγκεκριµένη µονάδα, µε βάση την ως τώρα επιστηµονική γνώση σε επίπεδο
εφαρµογής της, έχει σοβαρότερες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, ως προς τα απόβλητα της σε σχέση
µε την αερόβια τα παράγωγα της οποίας π.χ. είναι λιγότερο ρυπογόνα και επίσης παράγεται καλύτερης
ποιότητας εδαφοβελτιωτικό χωρίς την απαίτηση περαιτέρω εξεργασίας σε σχέση µε την επιλεγόµενη
µέθοδο που προκρίνεται επειδή ακριβώς έχει περισσότερα κέρδη.
Τα ευχολόγια – προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία για τη θετική εισήγησή της δεν µπορούν να
διασφαλίσουν τίποτα. Αφού τόσο το νοµικό πλαίσιο που ισχύει όσο και η αδυναµία των υπηρεσιών εξαιτίας
και αυτού του πλαισίου και της αποψίλωσής τους από προσωπικό και µέσα δηµιουργούν ακριβώς τις
προϋποθέσεις της αδυναµίας ουσιαστικής εφαρµογής τους.
Ειδικότερα για τη τήρηση των παραπάνω όρων δεν µπορούµε να πειστούµε από την απάντηση της
εταιρίας στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας ως προς τη συµµόρφωσή της σε αυτές αφού η εξήγησή της
εταιρίας για τα καταγγελλόµενα περιστατικά δεν είναι ασφαλής, αλλά και οι εξηγήσεις για την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων δεν παρέχουν καµιά επαρκή εγγύηση για την τήρησή τους.
Με βάση τα παραπάνω τοποθετούµαστε αρνητικά.».
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)

http://www.pkm.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

2

ΦΟΡΕΑΣ
ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η

ΑΔΑ: Ψ7Υ27ΛΛ-ΨΒΤ
------------------------

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

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.: 449023 (9968)/14-12-2018
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1745/18-12-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534,
15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆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 και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που ψήφισαν κατά και
κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλας που ψήφισε λευκό)
Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Επέκταση ισχύος υφιστάµενου σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 999 kWel σε 2 MWel’’ της ανώνυµης βιοµηχανικής εµπορικής
εταιρείας ‘’ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΒΕΕ’’, σε θέση στα µε αριθµ. 1148 και 120 αγροτεµάχια
της ∆ηµ. Κοινότητας Πενταλόφου του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.
Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρεται στην επέκταση ισχύος από 0,999
MWel σε 2 MWel, υφιστάµενης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω καύσης βιοαερίου που
παράγεται από αναερόβια χώνευση. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «BIOENERGY
NORTH Α.Β.Ε.Ε.». Η υφιστάµενη µονάδα βρίσκεται στα υπ’ αρ. 114β και 120 αγροτεµάχια της ∆ηµ.
Κοινότητας Πενταλόφου του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, µε συνολική επιφάνεια 31.310
m2.
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η εγκατάσταση θα έχει συνολικά εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ 2 ΜWel, θα
χρησιµοποιεί περίπου 96.500 tn πρώτης ύλης και θα παράγει 17.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, που θα
διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Η υφιστάµενη εγκατάσταση είναι εφοδιασµένη µε τις υπ’ αρ. 3906/13/19.06.13 και 2748/11.05.17 Αποφάσεις
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η παραγωγή του βιοαερίου γίνεται από την αερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως
αποβλήτων, όπως είναι τα λύµατα των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων καθώς και άλλων
αγροτοβιοµηχανικών µονάδων (ελαιουργείων, σφαγείων, τυροκοµείων, ιχθυοτροφείων κ.α.), τα λύµατα των
βιολογικών εγκαταστάσεων καθώς και από το υπόλειµµα της αποσύνθεσης του οργανικού κλάσµατος
απορριµµάτων στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Στην υφιστάµενη,
χρησιµοποιείται µείγµα κτηνοτροφικών αποβλήτων και αποβλήτων αγροτοβιοµηχανικών µονάδων και το
παραγόµενο βιοαέριο καίγεται σε µία µηχανή εσωτερικής καύσης που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και
θερµότητα. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται, όπως προαναφέρθηκε, στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας µέσω
του ∆Ε∆∆ΗΕ, ενώ σηµαντικό ποσοστό της θερµότητας ιδιο-καταναλώνεται για τις ανάγκες της
εγκατάστασης. Η επέκταση που θα υλοποιηθεί περιλαµβάνει νέο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό (κινητήρας
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και γεννήτρια) και επέκταση των λιµνοδεξαµενών, ενώ δεν απαιτούνται νέα κτίρια και οικοδοµικές εργασίες.
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, το έργο κατατάσσεται, σύµφωνα µε την Υ.Α. ∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016, στην Οµάδα 4
(υποκατηγορία Α2, α/α 11 – Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή
βιοαερίου εργασία R3) και στην Οµάδα 10 (κατηγορία A2, α/α 6α – Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιοαερίου).
Επίσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως µέσης όχληση,
ενώ κατατάσσεται, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/2013 στην Κατηγορία 5.3, που αφορά
κατεργασία αποβλήτων µε αναερόβια ζύµωση, µε κατώτατο όριο δυναµικότητας τους 100 τόνους ηµερησίως.
Το αγροτεµάχιο που θα εγκατασταθεί η µονάδα έχει επιφάνεια 31.310 m2 και βρίσκεται ανατολικά της
κοινότητας Πενταλόφου σε απόσταση 3.8 km, δυτικά της κοινότητας Νέας Μεσήµβριας σε απόσταση 2.3 km
και νοτιοδυτικά της κοινότητας Νέας Αγχιάλου σε απόσταση 3.6 km.
Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης έγινε ώστε να υπάρχει στην περιοχή ικανός αριθµός κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, σε µικρή απόσταση και να εξασφαλίζεται η αναγκαία πρώτη ύλη για τη λειτουργία της
µονάδας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η προµήθεια της πρώτης ύλης θα γίνεται από αδειοδοτηµένες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και υπάρχουν συµφωνητικά µε τους κτηνοτρόφους. Η λειτουργία της µονάδας θα βοηθήσει
στην επίλυση του προβλήµατος διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων της περιοχής.
Στο σχέδιο µε Αρ. Α.1 (∆ιάγραµµα ∆όµησης), φαίνεται η λιµνοδεξαµενή (lagoon) 2 να εκτείνεται ως τα όρια
του οικοπέδου καταλαµβάνοντας το χώρο που στα σχέδια της Έγκρισης ∆όµησης αναφέρεται ως χώρος
στάθµευσης.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα έχει θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την οικονοµία, τόσο σε τοπικό επίπεδο
όσο και σε εθνικό. Επίσης θα δοθεί λύση σε περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής, όπως είναι η
διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών µονάδων και θα αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ.
Προκειµένου να µειωθεί η επίπτωση στο τοπίο, από την εγκατάσταση, θα πρέπει να εκπονηθεί ειδική µελέτη
ενσωµάτωσης στο τοπίο από ειδικευµένο επιστήµονα (αρχιτέκτονα τοπίου, αρχιτέκτονα ή δασολόγο) και να
ληφθεί ειδική µέριµνα για την υλοποίηση της µελέτης αυτής. Η περιµετρική φύτευση να περιλαµβάνει
ενδηµικά είδη δένδρων και θάµνων.
Στην εγκατάσταση διενεργήθηκε αυτοψία προκειµένου να γίνει έλεγχος της εφαρµογής των περιβαλλοντικών
όρων. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
η µονάδα ήταν σε κανονική λειτουργία.
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των ανοικτών δεξαµενών αποθήκευσης του τελικού αποβλήτου
(lagoon) και έγινε αύξηση του µεγέθους της µιας δεξαµενής από αυτές.
Σε φρεάτιο µπροστά από τη µονάδα παστερίωσης υπήρχαν ίχνη από µικρής κλίµακας διαρροή
λάσπης.
∆εν έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και δεν έχουν εγκατασταθεί
φυτά ή θάµνοι.
Σε ορισµένα σηµεία της εγκατάστασης υπήρχαν διάσπαρτα στερεά απόβλητα (ελαστικά οχηµάτων,
υλικά συσκευασίας, βαρέλια κτλ) τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν µε νόµιµο τρόπο και να
προσκοµισθούν τα σχετικά παραστατικά.
Εντός της εγκατάστασης υπήρχαν εγκατεστηµένα Η/Ζ, αντλία πυρόσβεσης µε κινητήρα πετρελαίου
και ηλεκτρικό κινητήρα, καυστήρας πετρελαίου και γεώτρηση).
Ζητήθηκε να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία (α) τα παραστατικά διάθεσης του ενεργού άνθρακα, (β) τα
φύλλα µετρήσεων καυσαερίων, (γ) τα έντυπα διάθεσης των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, (δ) τα έντυπα
παραλαβής πρώτων υλών για το µήνα Νοέµβριο και να γίνει ενηµέρωση αν γίνεται καταγραφή των µετρήσεων
καυσαερίου σε βιβλίο.
Κατά τη διαδικασία δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς. 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 για την τροποποίηση της
υφιστάµενης εγκατάστασης.
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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. Χριστόπουλος Μιχάλης
3. Παγώνης Ιωάννης
4. Τερζανίδης Χρήστος
5. Κελεσίδου Χρηστίνα
6. Ασπασίδης Γεώργιος
7. Καζαντζίδης Παντελεήµων
8. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
9. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
11.Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα
12. Αβραµίδης Γαβριήλ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ
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