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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ  4

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων για το μικρό υδροη-
λεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,70MW στη
θέση Αγ.  Γεώργιος,  της  ΤΚ Ριζαρίου,  της
ΔΕ  Έδεσσας,  του  Δ.  Έδεσσας,  της  Π.Ε.
Πέλλας  της  εταιρείας  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  Β.Γ.
Α.Ε.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/20-09-2021
Αριθμ. Απόφασης:  75 / 2021

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ.
πρ.  οικ.  579903(722)/16-09-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16-09-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α).

Από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της  Επιτροπής   Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και
Αγροτικής  Οικονομίας  παραβρέθηκαν  έντεκα (11)  τακτικά  μέλη  και  δύο  (2)
αναπληρωματικά:  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος           2.Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό 

μέλος    
3.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος           
4. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      

5. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος   

6. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος            

7. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος        
    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος

10.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
11.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος

  12 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος
 13.   Τζιουβάρας Χρήστος-Αναπληρωματικό

μέλος
             
    Χρέη Γραμματέα εκτελεί  η  υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου,  ειδικότητας ΠΕ

Διοικητικού-Οικονομικού.
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας  πραγματοποιείται
«με  τηλεδιάσκεψη»,  όπως  ορίζεται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  10  της   Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της
μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων για  το  μικρό  υδροηλεκτρικό  έργο
(ΜΥΗΕ) ισχύος 0,70MW στη θέση Αγ. Γεώργιος, της ΤΚ Ριζαρίου, της ΔΕ Έδεσ-
σας, του Δ. Έδεσσας, της Π.Ε. Πέλλας της εταιρείας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε.»
και έδωσε το λόγο στoν  κ. Ζέρζη Πέτρο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.E. Πέλλας, ο
οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ.  οικ. 499766/1453/09-08-2021 ει-
σήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.E. Πέλλας, η οποία
έχει ως εξής:
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3.Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  Α΄24)  «Ποινική  προστασία  του  περιβάλλοντος  -  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ -
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
5.Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
Κ.Υ.Α. Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου  1979,  όπως  κωδικοποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2009/147/ΕΚ»  και  «Τροποποίηση  και
συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης …».
6.  Υ.Α.  37674/2016  (ΦΕΚ  Β΄2471).  «Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης
1958/2012  -  Κατάταξη  δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7.  Κ.Υ.Α.  1649/45/2014  (ΦΕΚ  Β΄45)  «Εξειδίκευση  των  διαδικασιών  γνωμοδοτήσεων  και  τρόπου
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την
περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων  της  Κατηγορίας  Α΄  της  απόφασης  του
Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  υπ’  αριθ.  1958/2012  (ΦΕΚ  Α΄  21),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
8.  Κ.Υ.Α.  50910/2727/2003  (ΦΕΚ Β΄1909)  «Μέτρα και  όροι  για  τη  διαχείριση  στερεών αποβλήτων.
Εθνικός και  Περιφερειακός σχεδιασμός» και οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται  στην Κ.Υ.Α.
114218/1997 (ΦΕΚ Β΄1016)».
9. Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/20-11-87) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις.
10. Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/27-06-2006 ) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.
11. 107100/29-8-2006 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε 
12.  Δ6/Φ1/οικ.13310/2007  (ΦΕΚ  1153Β/10-7-2007)  Διαδικασία  έκδοσης  αδειών  εγκατάστασης  και
λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
13. ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αυτού.
14. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
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15. Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 81320 και 77909 από 1-12-2016
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302).
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και  «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Υπ’ αριθ. οικ.2482/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.΄708).
«Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικής Μακεδονίας».
17.  Υπ’  αριθ.  Oικ.  570607(7712)/2019  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ
Β΄3475)  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
18.  Υπ’  αριθ.  Οικ.  602161(8148)/2019  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ
Β΄3745)  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
19.  Υπ’  αριθ.  οικ.  677727(4188)  από  30-10-2019  Απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Πέλλας
«Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
20.  Υπ.  αριθ.  ΠΚΜ  οικ.  503741(3827)/10-10-2018  απόφαση  Εκτελεστικού  Γραμματέα  Π.Κ.Μ.
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας της Π.Κ.Μ.».
21.  Υπ’  αριθ.  450571(561)/19-07-2021  έγγραφο  του  Τμήματος  Συλλογικών  Οργάνων  της  Π.Κ.Μ.
Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ.
22.  Υπ΄  αριθ.  169/2019/  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  «Σύσταση  και  εκλογή  μελών  των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.»
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η εταιρεία ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε. αιτείται την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ¨Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,70MW στη θέση
Αγ.  Γεώργιος,  της  ΤΚ  Ριζαρίου,  της  ΔΕ  Έδεσσας,  του  Δ.  Έδεσσας¨  το  οποίο  θα  εκμεταλλεύεται
ενεργειακά τα ύδατα του ρέματος «Εδεσσαίος» μετά την έξοδό τους από τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό
(Υ.Η.Σ.) Εδεσσαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ο οποίος ευρίσκεται σε απόσταση 260m
από την τεχνητή λίμνη του Υπουργείου Γεωργίας.
Στην περιοχή υφίστανται μία υδροληψία εκτροπής του νερού εντός της κοίτης του ρέματος «Εδεσσαίος»
προς  την  τεχνητή  λίμνη  και  η  τεχνητή  λίμνη  του  Υπουργείου  Γεωργίας  διαχείρισης  Τ.Ο.Ε.Β.,
χωρητικότητας 135 χιλ.  m3. Για την λειτουργία του Μ.Υ.Η.Σ., παραπλεύρως του θυροφράγματος της
εξόδου του νερού από την τεχνητή λίμνη του ΤΟΕΒ, θα κατασκευαστεί υδροληψία (δεξαμενή φόρτισης),
στην οποία  θα οδηγείται  το  νερό, με  εκμετάλλευση και  του ύψους  της μέγιστης στάθμης της λίμνης
123+5.28=128.28 m..
Μέσω αγωγού προσαγωγής μήκους 563.37 m το νερό θα οδηγείται στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, σε υψόμετρο +110m. και εν συνεχεία, μετά την έξοδό του από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής,
μέσω αγωγών θα επιστρέφει κατά τη μη αρδευτική περίοδο στην κοίτη του ρέματος «Εδεσσαίος» και
κατά την αρδευτική περίοδο στο αρδευτικό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου.
Συνοπτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του έργου είναι:

Έργο Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Άγ. Γεώργιος

Είδος έργου Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο

Τοποθεσία έργου
Θέση «Άγιος Γεώργιος»,  ~  150  m Βόρειο-Δυτικά των ορίων της Τ.Κ.
Ριζαρίου, ~ 650 m Βορειο-Δυτικά του οικισμού Ριζαρίου

Διοικητική υπαγωγή
έργου

Δημοτική  Ενότητα  Έδεσσας,  Δήμος  Εδέσσης,  Περιφερειακή  Ενότητα
Πέλλας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ισχύς Σταθμού 0,700 MW

Χαρακτηριστικές
Παροχές λειτουργίας

Μέγιστη παροχή λειτουργίας 4.250 l/s

Ελάχιστη παροχή λειτουργίας 1.204 l/s

Οικολογική παροχή 476 l/s

Μέση ετήσια
παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας

3,81GWh
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Ταμιευτήρας νερού Υφιστάμενος:  Τεχνητή  λίμνη  του  Τ.Ο.Ε.Β.  Εδεσσαίου,  χωρητικότητας
135 χιλ. κ.μ..

Υποδομές σημείου
υδροληψίας

Δεξαμενή φόρτισης: εμβαδό 54.03m2  παρακείμενα της τεχνητής λίμνης
Υψόμετρο:  128.26  m (σε  συνέχεια  ήδη  υπάρχοντος  φράγματος  και
τεχνητής λίμνης)

Αγωγός προσαγωγής

Μήκος αγωγού: 563.37m, Φ1500 (όδευση υπόγεια (σε βάθος 2.2m επί
της  ήδη  υπάρχουσας  αγροτικής  ασφαλτοστρωμένης  οδού),  Υλικό
αγωγού: συνθετική ύλη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP)

Υψόμετρο εκκίνησης αγωγού (δεξαμενή φόρτισης): + 123 m, 

Υψόμετρο τερματισμού αγωγού (οικίσκος): + 110,0 m. 

Οικίσκος
Εμβαδό κτιρίου 170 m2 (μήκος: 10  πλάτος: 17 m, ύψος: 5 m), Έκταση
περιβάλλοντα χώρου 1403 m2, Υψόμετρο: 110 m, 

Αγωγοί απαγωγής

Τμήμα  1  (περίοδος  χρήσης:  κατά  τη  διάρκεια  της  αρδευτικής
περιόδου)

Στοιχεία αγωγού: μήκος: 32.87 m, κάλυψη: 49.30 m2

Υλικό αγωγού: Τσιμενταύλακας 1.8m πλάτος και 2m ύψος.

Στοιχεία  όδευσης:  Από  τον  σταθμό  προς  το  αρδευτικό  δίκτυο  του
Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου υπογείως στο σημείο τομής της αγροτικής οδού.

Υψόμετρο εκκίνησης αγωγού εντός του σταθμού: + 109  m, Υψόμετρο
συμβολής με το δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β.: + 108.5 m. 

Τμήμα 2 (περίοδος χρήσης: εκτός αρδευτικής περιόδου) Στοιχεία
αγωγού: μήκος αγωγού: 41.12 m, κάλυψη 61.69 m2. 

Υλικό αγωγού: Τσιμενταύλακας 2.5m πλάτος και 2m ύψος.

Στοιχεία  όδευσης:  Από  τον  σταθμό  προς  το  υδατόρεμα  Εδεσσαίος
υπογείως. 

Οδοί πρόσβασης
Δεν απαιτούνται (στο σύνολό του ο αγωγός θα τοποθετείται υπόγεια επί
της ήδη υπάρχουσας αγροτικής οδού.

Διασύνδεση με το
δίκτυο

Εναέρια  γραμμή  Μ.Τ.  μήκους  0.06  Km.  (Η  οποία  πιθανόν  να
πραγματοποιηθεί με ενίσχυση της υπάρχουσας γραμμής στην περιοχή
παραπλεύρως του υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου.)

Οι ακριβείς θέσεις της υδροληψίας και της εγκατάστασης καθώς και η γενική διάταξη των έργων είναι:
Περιγραφή Χ (ΕΓΣΑ 87) Υ (ΕΓΣΑ 87) ΥΨΟΜΕΤΡΟ

Υδροληψία 336891.34 4517335.16 + 123.00

Σταθμός 337287.47 4516999.47 + 106.00

Ο Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας που θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου του σταθμού
θα είναι:
- ένας υδροστρόβιλος τύπου CrossFlow οριζοντίου άξονα, κατασκευής του οίκου Washerkraft Γερμανίας
και μέσου συντελεστή απόδοσης 87,3% περίπου για παροχή 4,25 κ.μ./δευτ και με ισχύ 0,7MW στις 320
rpm στον άξονα του.
- ένας πολλαπλασιαστής στροφών από 320 σε 750 rpm
-  μια  αυτοδιεγειρόμενη  τριφασική  σύγχρονη  γεννήτρια  50Hz  στις  750  rpm,  ισχύος  900  ΚVA μέσου
συντελεστή
απόδοσης 96% περίπου.
- μια υδραυλική μονάδα λειτουργίας και υδραυλική βάνα διακοπής της παροχής του νερού
- οι ηλεκτρικοί πίνακες λειτουργίας του σταθμού.
- ένας τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος 1.000 KVA, ξηρού τύπου, τάσης πρωτεύοντος/δευτερεύοντος
20V/0,4 KV.
Καθ’ όλο το μήκος του τμήματος της φυσικής κοίτης του υδατορέματος από το οποίο εκτρέπεται το νερό
θα εξασφαλίζεται η ελάχιστη οικολογική παροχή των 476 l/s.
Η σημαντικότερη κατηγορία αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής είναι τα προϊόντα εκσκαφών τα οποία
θα εναποθέτονται εντός της ζώνης επέμβασης. Οι πλεονάζουσες παραγόμενες ποσότητες εκτιμώνται στα
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2.700 m3 και τα οποία θα να τύχουν διαχείρισης ως Α.Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ
1312 Β' 20101).
Κατά την λειτουργία παράγονται αμελητέες ποσότητες αποβλήτων των κάτωθι κατηγοριών:
- Αστικά υγρά απόβλητα που διοχετεύονται σε κατάλληλη σηπτική δεξαμενή
- Στερεά αστικά απόβλητα που απορρίπτονται στο δίκτυο συλλογής του δήμου
-  Λιπαντικές  ουσίες  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  λειτουργία  και  συντήρηση  του  μηχανολογικού
εξοπλισμού  και  τυχόν  απορριπτέες  ποσότητες  θα  φυλάσσονται  κατάλληλα  και  θα  παραδίδονται  σε
εξουσιοδοτημένους συλλέκτες
Το  έργο  βρίσκεται  εκτός  των  ορίων  προστατευόμενης  περιοχής  του  δικτύου  Natura  2000  αλλά  σε
εγγύτητα με την περιοχή ΖΕΠ GR1240009: Όρος Πάικο,  Στενά Αψάλου και Μογλενίτσας, που όμως
λόγω της κλίμακας και της φύσης του, δεν αναμένονται οχλήσεις σε αυτήν.
Σύμφωνα  με  την  Υ.Α.  37674/2016  (ΦΕΚ 2471Β’/10.08.2016)  το  έργο  ανήκει  στην  10η  Ομάδα  των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατατάσσεται στα Υδροηλεκτρικά έργα (α/α: 8), και στην υποκατηγορία
Α2 λόγω των χαρακτηριστικών του.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21. (ΦΕΚ 1048Β/04.04.2012), οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί
ισχύος μικρότερης ή ίσης των 15MW είναι μη οχλούσες δραστηριότητες (α/α 303).
Κατά τη διάρκεια της  δημοσιοποίησης  της Μ.Π.Ε. του θέματος,  δεν εκφράστηκαν εγγράφως γνώμες
ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων στην υπηρεσία μας.
Β)  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  σας  ενημερώνουμε  ότι  δεν  έχουμε  αντιρρήσεις  για  το
περιεχόμενο  της  Μ.Π.Ε.  που  μας  απεστάλη  και  γνωμοδοτούμε  θετικά  για  την  υλοποίηση  των
προτεινόμενων έργων, εφόσον τηρούνται  τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που αναφέρονται σε αυτή, με τους όρους & τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προυποθέσεις
που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”

Έπειτα  δόθηκε  ο  λόγος  στον  κ.  Τόσκα  Λάζαρο,  Αντιπρόεδρο  της  Επιτροπής,  ο
οποίος  επεσήμανε  ότι  πρόκειται  για  μια  ιδιαίτερα  τροποποιημένη  ανθρωπογενώς
περιοχή, ενώ ο Εδεσσαίος ήδη στερείται ποσότητας νερών για αρδευτικούς σκοπούς.
Τους προβληματίζει λοιπόν το γεγονός ότι ένα μέρος των νερών του Εδεσσαίου που
θα οδηγείται στον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα
κατευθύνεται  κατά  την  αρδευτική  περίοδο  στο  αρδευτικό  δίκτυο  του  ΤΟΕΒ
Εδεσσαίου.  Επίσης,  δεν έχει  γνωμοδοτήσει  η Δ/νση Υδάτων, κάτι  που θεωρούνε
προαπαιτούμενο.Τέλος,  θεωρούνε  απαραίτητη  την  τοποθέτηση  συστήματος
καταμέτρησης νερού στα σημεία υδροληψίας, ώστε να ελέγχεται και η τήρηση της
οικολογικής παροχής διατήρησης των νερών του Εδεσσαίου.  

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Αβραμόπουλος λέγοντας ότι δεν κρίνουνε την αρ-
τιότητα της μελέτης, ούτε το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της
Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα
πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπη-
ρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους «επενδυ-
τές». Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είναι αναγκασμένοι να κρίνουνε και τη σκοπι-
μότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και δεν
είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κρίνουνε και
την ίδια την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα
στο οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ. Καταθέτουνε την απόλυτη αντίθεση του
συνδυασμού τους στην λεγόμενη «απελευθέρωση» της παραγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας από ιδιώτες «επενδυτές», επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει σε όξυν-
ση της ενεργειακής φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων εργασίας για
τους εργαζόμενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις
όποιες προσλήψεις  στις  μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της ενεργειακής αυτάρ-
κειας  της  χώρας.  Ειδικά  αυτή  την  περίοδο  γινόμαστε  μάρτυρες  ανατιμήσεων  της
τάξης του 50% στην ηλεκτρική ενέργεια, ως αποτέλεσμα της παραπάνω στρατηγικής
πολιτικής  επιλογής,  της  ΕΕ και  όλων των κυβερνήσεων.  Με όχημα τις  ΑΠΕ,  την
“Πράσινη” μετάβαση, την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ενέργειας, το standard model κλπ
βαθαίνειη ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν το εισόδημά
τους  να εξανεμίζονται  ενώ ταυτόχρονα βυθίζονται  στην  ενεργειακή φτώχεια.  Ταυ-
τόχρονα, η άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δημιουρ-
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γήσει επίσης πλήθος προβλημάτων περιβαλλοντικών και όχι μόνο. Δυστυχώς το ίδιο
συμβαίνει και τα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία μπορεί να μην έχουν τη μερίδα του
λέοντος όπως τα αιολικά και φ/β πάρκα, όμως κατασκευάζονται με κριτήριο την κερ-
δοφορία των επενδυτών και όχι ένα σχέδιο για την κάλυψη των κοινωνικών, λαϊκών
αναγκών με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.  Η ολοκληρωμένη και προς
όφελος του λαού μας αξιοποίηση του πλούσιου υδατικού δυναμικού της χώρας και
της περιοχής μας προϋποθέτει ένα κεντρικό επιστημονικό σχέδιο με εξειδίκευση ανά
περιοχή.  Επισημαίνουνε την ανάγκη να υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή ανά
Π.Ε για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά μορφή ΑΠΕ. Επιπλέον διατηρούνε σοβα-
ρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η απο-
δυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε
στελεχικό δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, ένα
τέτοιο ζήτημα ελέγχου της λειτουργίας των υδροηλεκτρικών έργων, είναι η διατήρηση
της απαιτούμενης οικολογικής παροχής κατάντη του κάθε έργου. Με βασικό κριτήριο
την θέση τους ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της πα-
ραγωγής - εμπορίας ενέργειας, αλλά και με τις επιμέρους επισημάνσεις που ανα-
φέρανε, ψηφίζουμε κατά.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
α)  το  άρθρο  164  παρ.  2  του  Ν.  3852/2010  “Επιτροπές  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών
της  26ης  Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των  τακτικών  και
αναπληρωματικών  Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .
δ)  την  αρ.  Πρωτ.  Οικ.  681593(483)/31-10-2019  Απόφαση  του  Εκτελεστικού
Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και
αναπληρωτή  Γραμματέα  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης  Καινοτομίας  &  Αγροτικής
Οικονομίας”.
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”,
στ) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί  θετικά  για  το  μικρό  υδροηλεκτρικό  έργο  (ΜΥΗΕ)  ισχύος
0,70MW στη θέση Αγ. Γεώργιος, της ΤΚ Ριζαρίου, της ΔΕ Έδεσσας, του Δ. Έδεσσας,
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της Π.Ε. Πέλλας της εταιρείας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε.,  σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις  που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ.
πρωτ.  οικ.  499766/1453/09-08-2021)  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας).

     Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 

Λευκό ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Τόσκας  Λάζαρος  και  Θωμά
Δήμητρα.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως : 

   Ο Πρόεδρος            

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                                                        
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