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ΘΕΜΑ 4

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλο-
ντική  αδειοδότηση  κατασκευής  και  λει-
τουργίας  μονάδας  παραγωγής  βιοαερίου
από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας εγκατε-
στημένης  ισχύος  2,997MW  της  εταιρείας
«RED ENERGY ΙΚΕ» που προτείνεται  να
εγκατασταθεί  στο Ο.Τ.  6Β της  ΒΙΠΕ Σερ-
ρών της Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών
της  Π.Ε.  Σερρών  της  Π.Κ.Μ.  (ΠΕΤ:
2103495525)(ανήκει  στην  υποκατηγορία
Α2)» 

Αριθμ. Συνεδρίασης  7η/28-05-2021
Αριθμ. Απόφασης: 40 / 2021
      
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  28  Μαϊου  2021,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:30
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. 299469(393)/24-05-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-05-2021 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  δώδεκα  (12)  τακτικά  μέλη  και  ένα  (1)
αναπληρωματικό :  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1. Γιαννούλης Χρήστος-Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος              2. Τεκτερίδης Γαβριήλ-Τακτικό μέλος
3.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος           
4. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      

5. Μαλλιαρας Αθανάσιος-Τακτικό μέλος   

6. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος            

7. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος        

   8.   Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος        
   9.    Αγγελίδης  Θεόδωρος-Τακτικό μέλος

10.  Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος

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

  13 . Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος
             Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
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
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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». 

            

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος εκφώνησε  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την
περιβαλλοντική  αδειοδότηση  κατασκευής  και  λειτουργίας  μονάδας
παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας – θερμότητας εγκατεστημένης ισχύος 2,997MW της εταιρείας «RED
ENERGY ΙΚΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Β της ΒΙΠΕ Σερρών
της  Δ.Ε.  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών  της  Π.Ε.  Σερρών  της  Π.Κ.Μ.  (ΠΕΤ:
2103495525)(ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» και έδωσε το λόγο στoν κ. Καριπίδη
Δημήτριο,  Περιφερειακό  Σύμβουλο  της  ΠΕ  Σερρών,  ο  οποίος έθεσε  υπόψη  της
Επιτροπής  την  αριθμ.  πρωτ.  226613(1968)/17-05-2021  εισήγηση  του  Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών, 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. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄)  με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας»,  όπως  τροποποιήθηκε  μεταξύ  άλλων  με  την  αριθ.  81320+77909/1.12.2016  (ΦΕΚ
4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.
3.  Αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β/2019)  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς και  παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»».
4. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 (ΦΕΚ 3745 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.
5. Η αριθμ. 688876(1208)/2019 (ΦΕΚ 4149 Β/2019) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ.
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ≫, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις».
8. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα-
στηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δη-
μόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 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».
10. Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα
«Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.».
11. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση και κωδι-
κοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτήτων  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», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12. Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439/14.2.2018/τ.Β΄)  με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ-
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γειας και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγο-
ρίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)΄΄, ως
προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης,
9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
13.  Υ.Α.  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06.08.2020  (ΦΕΚ 3291  Β΄/2020)  «Τροποποίηση  της  υπ΄α-
ριθ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (Β΄2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατη-
γορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη
ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
14. Αριθ. πρωτ. 224350(299)/16.04.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ»
για το έργο του θέματος, με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
15. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 20.04.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοι-
νώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας
διαβιβάστηκε με το (14) σχετικό έγγραφο.
16. Αριθ. πρωτ. οικ. 235912(2042)/21.04.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (15) σχετικό
αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.
17. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φο-
ρείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιε-
χομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι
από της 17.04.2021 έως της 17.05.2021.
18. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων εκπρο-
σώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
του θέματος.
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α.Η  δημοσιοποίηση  της  μελέτης  έγινε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και
κανένας  πολίτης  ή  φορέας  δεν  κατέθεσε  προτάσεις  ή  αντιρρήσεις  στην  Υπηρεσία  μας  για  το
περιεχόμενο της ΜΠΕ. 
Β.Η Υπηρεσία εισηγείται  θετικά  για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου  υπό προϋποθέσεις, όπως
αναλύονται παρακάτω. 

Α) Σύντομη περιγραφή του υπό μελέτη έργου:
H παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής

αδειοδότησης  για  την  έκδοση  Απόφασης  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ)  για  την
εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας με την
επωνυμία «RED ENERGY IKE» εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,997 MW, στο Ο.Τ. 6Β της ΒΙΠΕ
Σερρών στην Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 12.537,38m2 και θα παραλαμβάνει 80,12 τόνους
την  ημέρα  (80,12  tn/d)  πρώτη  ύλη,  από  την  οποία  μέσω της  αναερόβιας  χώνευσης  θα  παράγεται
περίπου 30.291 m3/d βιοαέριο.  Η καύση του βιοαερίου θα έχει  αποτέλεσμα την παραγωγή περίπου
2,997 MW ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος.

Στην  περιοχή  δραστηριοποιούνται  βιοτεχνικές-βιομηχανικές  εγκαταστάσεις. Υπάρχουν  επίσης  οι
απαραίτητες  υποδομές  (υφιστάμενοι  δρόμοι  πρόσβασης,  δίκτυο  ΔΕΗ)  και  δε  θα  εκτελεστούν  έργα
οδοποιίας ή άλλα συνοδά έργα. Σε κοντινή απόσταση από το υπό μελέτη οικόπεδο του έργου, πρόκειται
να  λειτουργήσει  και  άλλη  εγκατάσταση  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  καύση  βιοαερίου  από
αναερόβια χώνευση μη επικινδύνων αποβλήτων (MIL OIL AE στο Ο.Τ. 6Α (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών). Επιπλέον,
βρίσκεται  στο στάδιο περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  στην  ευρύτερη  περιοχή της  ΒΙΠΕ και  άλλη  μια
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου από αναερόβια χώνευση μη επικινδύνων
αποβλήτων (ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στο Ο.Τ. 11 της ΒΙΠΕ Σερρών).

Οι συντεταγμένες του κέντρου του γηπέδου εγκατάστασης της δραστηριότητας θα είναι σε ΕΓΣΑ 87:
Χ= 455089.90, Υ=4550318.29.

Σύμφωνα με  το  Ν.3851/2010  (ΦΕΚ 85 Α΄/2010),  για  το  έργο  του θέματος  απαιτείται  η  έκδοση
αδειών  παραγωγής,  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  εφόσον  η  εγκατεστημένη  ηλεκτρική  ισχύ  είναι
μεγαλύτερη του ενός  (1)  MW (η  εγκατεστημένη  παραγωγική  ηλεκτρική  ισχύς  του εν λόγω σταθμού
ανέρχεται  σε  2,997  MW).  Το  έργο  διαθέτει  την  υπ΄  αριθ.  1614/2020  Άδεια  Παραγωγής  από  τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) (ΑΔΑ: Ω9ΒΨΙΔΞ-ΕΟΓ), και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις του
Ειδικού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές
Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ). Η θέση εγκατάστασης του έργου πληρεί τα κριτήρια χωροθέτησης βάσει του
(Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις  ΑΠΕ. (ΚΥΑ
49828/08).

Επίσης  απαιτείται  μετά  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  η  έκδοση  έγκρισης  λειτουργίας  (για  το
τμήμα επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς την παραγωγή βιοαερίου) ως έργο της Ομάδα 4ης

«Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών».
Το γήπεδο του υπό μελέτη έργου απέχει 2500 μέτρα από τον οικισμό του Λευκώνα, 1500 μέτρα από

τον οικισμό Χριστός και 4000 μέτρα από τον οικισμό Μητρούσι.
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Τα συνοπτικά στοιχεία του έργου είναι: 
Επωνυμία: «RED ENERGY IKE.»
Είδος: Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (φυτικά

υποπροϊόντα και ενσιρώματα) και Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου

Κατάταξη: Ομάδα  10η «Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας»,  Υποκατηγορία Α2,  α/α  6α
«Ηλεκτροπαραγωγή  με  καύση  βιοαερίου»,  P≤10MW, (στην  εξεταζόμενη
περίπτωση P=2,997MW), 6β «Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, από μη
επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3), προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»-
Κατατάσσονται  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  IV: Ομάδα  4η «Συστήματα
περιβαλλοντικών  υποδομών»,  Υποκατηγορία Α2,  α/α  11 «Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας  μη  επικινδύνων  αποβλήτων  προς  παραγωγή  βιοαερίου
(εργασία R3)» Q<100.000 t/έτος όπου Q η ετήσια παροχή αποβλήτων προς
επεξεργασία  (στην  εξεταζόμενη  περίπτωση  Q=  3.000  t/έτος) και  6γ
Υποκατηγορία Α2 «Εγκαταστάσεις  παραγωγής  βιοαερίου  προς  παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ενεργειακά φυτά και
ενσιρώματα» Q<150.000 t/έτος όπου Q η ετήσια παροχή πρώτης ύλης προς
επεξεργασία (στην  εξεταζόμενη  περίπτωση  Q=  25.500  t/έτος).  Άρα  η
δραστηριότητα  συνολικά  κατατάσσεται στην  υποκατηγορία  Α2  και
αδειοδοτείται  περιβαλλοντικά  από  την  Δ/νση  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού
Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ.

Δυναμικότητα: Ηλεκτρική ισχύς 2,997 ΚW
  Θέση: Στο  Ο.Τ.  6Β σε  έκταση εμβαδού  12.537,38m2 της  Βιομηχανικής  Περιοχής

(ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών στην Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών

  Όχληση: Μέση,  ισχύς≥0,5 ΜW (ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β/04-04-
2012) –α/α 303γ του Παραρτήματος)  

Η μελέτη όπως έχει ήδη αναφερθεί αφορά στην ίδρυση και εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής
βιοαερίου  ισχύος  2,997  MW  από  αγροβιομηχανικά  οργανικά  υπολείμματα  και  γεωργοκτηνοτροφικά
απόβλητα  για  την  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  σε  γεωτεμάχιο  επιφάνειας  12.537,38m2 της
Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από κηρυγμένα
διατηρητέα μνημεία και οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. 

Ο  φορέας  του  έργου  έχει  ήδη  λάβει  την  υπ’  αρ.  23135/25-02-2021  θετική  γνωμοδότηση  της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και την υπ’ αρ. 24605/19-02-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας
Νεωτέρων Μνημείων και  Τεχνικών Έργων Κ.Μ. ως προς την εγκατάσταση της δραστηριότητας στο
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο της ΒΙΠΕ Σερρών.

Σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  1904/25-01-2021  βεβαίωση  χρήσεων  γης  η  εν  λόγω  δραστηριότητα
επιτρέπεται  στο  συγκεκριμένο  Ο.Τ.  της  ΒΙΠΕ  Σερρών,  καθόσον  σύμφωνα  με  αυτή  επιτρέπεται  η
ανέγερση πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Ο  σταθμός  του  βιοαερίου  θα  επεξεργάζεται  ετησίως 18.300  τόνους  (55,5  t/d) ενσίρωμα
καλαμποκιού, 5.140  τόνους  (15,6  t/d)  Ηλιάλευρο-Κτηνοτροφική  πίτα,  1500  τόνους  (4,5  t/d) φυτικά
λιπαρά οξέα (κωδ. ΕΚΑ 02 03 04), 1500 τόνους (4,5 t/d) φυτική γλυκερίνη (κωδ. ΕΚΑ 07 06 99).
Πρώτη ύλη Κωδικός ΕΚΑ Ποσότητα (tn/d) Ποσότητα (tn/y)
Ενσίρωμα καλαμποκιού - 55,5 18.300
Ηλιάλευρο-Κτηνοτροφική πίτα - 15,6 5.140
Φυτικά λιπαρά οξέα 020304 4,5 1500
Φυτική γλυκερίνη 070699 4,5 1500
ΣΥΝΟΛΟ 80,12 26.440
Ημερήσιες και ετήσιες ποσότητες πρώτων υλών
Οι  απαιτούμενες  ποσότητες  φυτικής  ακατέργαστης  γλυκερίνης  και  φυτικών  ακατέργαστων  λιπαρών
οξέων είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμες από μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων στην ευρύτερη περιοχή,
καθόσον αποτελούν οργανικά υπολείμματα-απόβλητα μονάδων παραγωγής βιοντίζελ της περιοχής, με
τις οποίες υπάρχουν προσύμφωνα αγοραπωλησίας. Οι απαιτούμενες ποσότητες ηλιάλευρου (το οποίο
είναι στερεό φυτικό υπόλειμμα του ηλιόσπορου μετά την εξαγωγή ελαίου από το φυτό) και ενσιρώματος
καλαμποκιού είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμα μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας. Για όλα τις παραπάνω
πρώτες  ύλες  υπάρχουν  προσύμφωνα  συνεργασίας  που  υπερκαλύπτουν  τις  ετήσιες  απαιτούμενες
ποσότητες.
Γενικά  τα  απόβλητα  από  μονάδες  παραγωγής  βιοκαυσίμων  και  των  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων
(υπολείμματα καλλιεργειών) αποτελούν δυσεπίλυτο περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω κακής διαχείρισης.
Η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο δεν επιβαρύνει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο
της ευρύτερης περιοχής αλλά αντίθετα επιλύει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής.
Όσον  αφορά  στις  αέριες  εκπομπές  ρύπων  από την  καύση  του βιοαερίου  στις  μηχανές  εσωτερικής
καύσης,  προβλέπονται  στην  μονάδα  συγκεκριμένες  διατάξεις  καθαρισμού  (αποθείωση)  και
προετοιμασίας του βιοαερίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων στο ελάχιστο. 
Η  μονάδα  θα  διαχειρίζεται  περίπου  4.084  tn/y  στερεού  υπολείμματος  και  13.901  tn/y  υγρού
υπολείμματος. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι επιτρεπτή η χρήση και των δύο φάσεων για τη
λίπανση καλλιεργειών υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων αφομοίωσης αζώτου. Βάσει των
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ισοζυγίων αζώτου και φωσφόρου της μονάδας το υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ετήσια
λίπανση περίπου 654 στρεμμάτων καλλιεργειών. Ωστόσο το στερεό υπόλειμμα δύναται να ενσακίζεται
και  να δίνεται  στους παραγωγούς για εφαρμογή. Για την προσωρινή αποθήκευση της υγρής φάσης
προβλέπεται  η  κατασκευή  μιας  κλειστής  δεξαμενής  συνολικής  χωρητικότητας  8.800m3 η  οποία  θα
διασφαλίζει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 6 μηνών λειτουργίας. 
Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η εκμετάλλευση μιας σειράς αποβλήτων παραγωγής βιοντίζελ και
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που στη σημερινή τους μορφή αποτελούν απόβλητα προβληματικής
διαχείρισης με παράλληλη αξιοποίηση του ενεργειακού τους περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα το υπό
μελέτη έργο σκοπεύει στην εκμετάλλευση της διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης (βιοχημική διαδικασία
αποσύνθεσης της οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου) για παραγωγή βιοαερίου και τελικά την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση αυτού σε μηχανές εσωτερικής καύσης.
Τα προϊόντα αυτής της διεργασίας είναι α) το βιοαέριο το οποίο αφού υποστεί διαδικασία καθαρισμού θα
τροφοδοτεί  μηχανή  εσωτερικής  καύσης  για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  (προς  πώληση  στο
ΔΕΣΜΗΕ)  και  θερμότητας  (μέρος  της  θα  χρησιμοποιείται  για  ιδιοκατανάλωση)  και  β) το  χωνεμένο
υπόλειμμα που θα συλλέγεται σε κατάλληλη δεξαμενή και θα πωλείται σαν εδαφοβελτιωτικό – λίπασμα
λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο και άζωτο.

Η  παραγωγική διαδικασία της υπό μελέτη μονάδας μπορεί να διαχωριστεί σε  τέσσερις επιμέρους
φάσεις:
 Παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και τροφοδοσία πρώτων υλών 
 Αναερόβια χώνευση –παραγωγή βιοαερίου
 Καθαρισμός και καύση βιοαερίου- Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
 Αποθήκευση-διαχείριση χωνεμένου υπολείμματος
Οι  πρώτες  ύλες  που  προαναφέρθηκαν  θα  προέρχονται  από  μονάδες  παραγωγής  βιοκαυσίμων,
γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής καθώς και από βιομηχανίες που μεταποιούν αγροτικά προϊόντα.
Το  παραγόμενο  βιοαέριο  αφού  καθαριστεί  (αφύγρανση,  δέσμευση  υδρόθειου,  προσαρμογή
θερμοκρασίας) θα οδηγείται στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Η θερμότητα του σώματος της μηχανής και
των καυσαερίων χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού, μέρος του οποίου διοχετεύεται για τη
συντήρηση της θερμοκρασίας της αναερόβιας χώνευσης. Αν υπάρξουν διαστήματα που η μηχανή είναι
εκτός λειτουργίας το βιοαέριο θα καίγεται σε ειδικό πυρσό βιοαερίου δυναμικότητας 900m3/hr.
Η καύση του βιοαερίου θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ
ηλεκτροπαραγωγής  2,997  MWel.  Η  παραγόμενη  ηλεκτρική  ενέργεια  εκτιμάται  ότι  θα  είναι  περίπου
71.790  KWh/d,  ενώ  η  αντίστοιχη  θερμική  75.125  KWh/d.  Μέρος  της  θερμικής  ενέργειας  θα
χρησιμοποιείται  για  τις  ανάγκες  θέρμανσης  του  χωνευτή,  ενώ  η  περίσσεια  θα  απορρίπτεται  στο
περιβάλλον  μέσω  dry-coolers.  Η  παραγόμενη  ηλεκτρική  ενέργεια  θα  πωλείται  στο  δημόσιο  δίκτυο
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το χωνεμένο υπόλειμμα θα διαχωρίζεται σε υγρή και στερεή φάση και
αφού  υποστεί  κατάλληλη  επεξεργασία  θα  αποθηκεύεται  προσωρινά  και  θα  χρησιμοποιείται  ως
εδαφοβελτιωτικό. Τα βασικά τμήματα της μονάδας θα είναι τα εξής:

 Τμήμα παραλαβής, ανάμιξης και τροφοδοσίας πρώτων υλών
 Αναερόβιος χωνευτής και συστήματα καθαρισμού βιοαερίου
 Τμήμα καύσης βιοαερίου
 Τμήμα διαχωρισμού στερεής και υγρής φάσης χωνεμένου υπολείμματος
 Τμήμα επεξεργασίας στερεής φάσης
 Τμήμα επεξεργασίας υγρής φάσης
 Εγκαταστάσεις διασύνδεσης με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
 Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Περιγραφή Μέγεθος
Τροφοδοσία υγρών πρώτων υλών 3.000 tn/y
Τροφοδοσία στερεών πρώτων υλών 25.500 tn/y
Ποσότητα στερεών πρώτων υλών προς επεξεργασία 23.440 tn/y
Παραγωγή βιοαερίου 9.996.164 m3/y
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 23.690 MWh/y
Παραγωγή υγρών υπολειμμάτων προς διάθεση 13.901 tn/y
Παραγωγή στερεών υπολειμμάτων προς διάθεση 4.084 tn/y
Ισχύς Η/Μ εξοπλισμού 503 kW

Κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας
Β) Αναλυτική περιγραφή του έργου:
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου απαιτούνται οι ακόλουθες κατασκευές:
α) Δεξαμενές αποθήκευσης υγρής πρώτης ύλης δηλαδή ακατέργαστης φυτικής γλυκερίνης και φυτικών
λιπαρών οξέων. Η δεξαμενή αποθήκευσης ακατέργαστης φυτικής γλυκερίνης είναι κατασκευασμένη από
ανοξείδωτο ατσάλι και έχει χωρητικότητα 15 m3. Είναι θερμαινόμενη ώστε να διατηρείται η γλυκερίνη σε
κατάλληλη πυκνότητα και να αποφεύγεται η στερεοποίηση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα φυτικά
λιπαρά οξέα θα αποθηκεύονται σε μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 15 m3. 
β) Η αποθήκευση της στερεής πρώτης ύλης (ηλιάλευρο, ενσίρωμα καλαμποκιού) θα γίνεται σε αποθήκη
τύπου σιλό, το μέγεθος της οποίας θα είναι 15x55x6. Το μέσο ύψος στοιβάγματος θα είναι 4 μέτρα και η
πυκνότητα του υλικού περίπου 0,7 t/m3.  Η χωρητικότητα της αποθήκης τύπου σιλό επαρκεί  ώστε η
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τροφοδοσία των πρώτων υλών να γίνεται 4 φορές το χρόνο από προμηθευτές με τους οποίους έχουν
ήδη υπογραφεί προσύμφωνα αγοραπωλησίας της στερεής πρώτης ύλης.
Η τροφοδοσία των πρώτων υλών στο χωνευτή θα ελέγχεται από αυτόματο πρόγραμμα το οποίο και θα
προσδιορίζει τη συνταγή του μίγματος τροφοδοσίας. 
Η υγρή πρώτη ύλη (ακατέργαστη φυτική γλυκερίνη και φυτικά λιπαρά οξέα) τροφοδοτείται στο χωνευτή
μέσω  αντλιών.  Οι  αντλίες  θα  είναι  φυγοκεντρικές  (περιστροφικές)  και  θα  τοποθετούνται  δίπλα  στο
χωνευτή σε στεγνό χώρο και θα χρησιμοποιούν περιστρεφόμενα στροφεία για την αύξηση της ταχύτητας
του ρευστού. 
Το σύστημα λειτουργεί έτσι ώστε ο συνολικός όγκος να παραμένει σταθερός απομακρύνοντας ανάλογη
ποσότητα με αυτήν της εισόδου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση πλήρους αντλιοστασίου
–μηχανοστασίου,  αποτελούμενου  από  σύστημα σωληνώσεων,  αυτόματες  βαλβίδες,  ροόμετρο για  τη
μέτρηση παροχής υγρών,  συμπιεστή  για την παροχή αέρα στις  βαλβίδες.  Πριν  και  μετά την αντλία
τοποθετούνται  αισθητήρες  πίεσης  για  τον  έλεγχο  της  απρόσκοπτης  ροής  των  υλικών  μέσα  στις
σωληνώσεις. 
Η τροφοδοσία των στερεών θα γίνεται μέσω αυτόματου δοσομετρικού σιλό το οποίο θα αποτελείται από
έναν  ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας 200 m3.  Συμπεριλαμβάνονται  οι  κοχλίες  για την οδήγηση του
προϊόντος στο χωνευτήρα καθώς και σύστημα ζύγισης με δυναμοκυψέλες του υλικού που βρίσκεται στο
σιλό.
γ) Το ομογενοποιημένο μίγμα των πρώτων υλών οδηγείται στην μονάδα αναερόβιας χώνευσης, η οποία
θα περιλαμβάνει έναν κύριο χωνευτή όγκου 4.250 m3 και έναν δευτερεύοντα χωνευτή όγκου 3.560 m3.
Οι  χωνευτές θα είναι  κατασκευασμένοι  από σκυρόδεμα διαμορφούμενοι  ως σιλό και  τοποθετούμενοι
επιφανειακά. Θα είναι αεροστεγείς, μονωμένοι, θερμαινόμενοι και θα εξοπλίζονται με αναδευτήρες. Η
οροφή του κύριου χωνευτή θα είναι από σκυρόδεμα, ενώ η οροφή του δευτερεύοντα χωνευτή θα είναι
μια αεροστεγής μεμβράνη, η οποία θα διογκώνεται από το παραγόμενο βιοαέριο. Για την ανάδευση του
υλικού στον κύριο χωνευτή υπάρχουν επτά αναδευτήρες συνολικής ισχύος 81 kw. Στο δευτερεύοντα
χωνευτήρα υπάρχουν δύο οριζόντιοι αναδευτήρες συνολικής ισχύος 30 kw. Το υπόστρωμα παραμένει
σε σταθερή θερμοκρασία 38-40 ΟC με τη βοήθεια ζεστού νερού που παράγεται κατά τη διάρκεια καύσης
του βιοαερίου και κυκλοφορεί εσωτερικά του χωνευτήρα σε ανοξείδωτες σωλήνες. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής του μίγματος στο χωνευτήρα αρχίζει μια αναερόβια διεργασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα
την ημερήσια παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο είναι αέριο με περιεκτικότητα σε μεθάνιο 55-60% και
μπορεί με την καύση του σε ειδικά τροποποιημένες μηχανές να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Το βιοαέριο
συλλέγεται στην οροφή της δεξαμενής και με σωληνώσεις οδηγείται στην μηχανή καύσης αφού πρώτα
περάσει  από συμπύκνωση για να απομακρυνθούν  οι  υδρατμοί  και  μετά από ψύξη για να κατέβει  η
θερμοκρασία  του.  Η  αναμενόμενη  ημερησία  παραγωγή  βιοαερίου  εκτιμάται  σε  1.262  m3/hr  με
περιεκτικότητα σε μεθάνιο 58%.
δ) Το παραγόμενο βιοαέριο αφού αποθειωθεί, αφυγρανθεί και συμπιεστεί οδηγείται στη μονάδα καύσης
όπου παράγεται  ηλεκτρική ενέργεια και  θερμότητα. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και  θερμότητας θα
γίνεται  στις  τρεις μονάδες συμπαραγωγής.  Η κάθε μονάδα συμπαραγωγής  αποτελείται  από Μηχανή
Εσωτερικής  Καύσης  (ΜΕΚ)  που  συνδέεται  απευθείας  σε  ηλεκτρογεννήτρια  (Η/Ζ)  με  συνολική
εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής 0,999 MW ανά μονάδα. Οι μονάδες θα είναι  εγκατεστημένες
μέσα  σε  containers,  κατάλληλα  ηχομονωμένα.  Η  συνολική  εγκατεστημένη  ηλεκτρική  ισχύς  του
συστήματος είναι 2,997 MW. Η μονάδα θα περιλαμβάνει πυρσό έκτακτης ανάγκης δυναμικότητας έως
και  900m3/hr  για  την  καύση  του  βιοαερίου  σε  περίπτωση  μη  λειτουργίας  της  γεννήτριας  λόγω
συντήρησης ή βλάβης. Βάσει της αναμενόμενης ημερήσιας παραγωγής βιοαερίου η αντίστοιχη ημερήσια
ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται σε 71.790 kwh. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο
μέσης τάσης μέσω τριών μετασχηματιστών ισχύος 1250 KVA έκαστος.
ε) Το χωνεμένο υπόλειμμα (υγρή και στερεή φάση) έχει κατάλληλες ιδιότητες ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
λίπασμα. Το χωνεμένο υπόλειμμα θα οδηγείται στο διαχωριστή όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός υγρής και
στερεής φάσης μέσω μηχανικού διαχωριστή. Το στερεό υπόλειμμα θα οδηγείται σε χώρο προσωρινής
αποθήκευσης (υπέργειο ανοιχτό σιλό ορθογωνικής διατομής) και θα διαμορφώνεται σε κομποστοσωρό.
Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ενσάκισης για την προσωρινή αποθήκευση και διάθεση
σε  παραγωγούς  προς  λίπανση.  Εναλλακτικά  υπάρχει  η  δυνατότητα  διάθεσης  σε  αδειοδοτημένες
μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών. Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα εκτιμάται σε 4.084 tn. 
Μέρος του υγρού υπολείμματος θα ανακυκλοφορείται στο χωνευτή προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση
της εγκατάστασης  ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται  και  μείωση της τελικής ποσότητας  του χωνεμένου
υπολείμματος προς διαχείριση. Το υγρό υπόλειμμα θα οδηγείται  σε κλειστή δεξαμενή χωρητικότητας
8.800 m3. Η δεξαμενή θα είναι πλήρως στεγανή προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή υγρού προς το
έδαφος. Η δεξαμενή θα έχει συνολικό όγκο 8.800 m3 και βάθος υγρού 8 μέτρα σε πλήρη φόρτιση. Η
εκκένωση της δεξαμενής θα γίνεται με άντληση από τον πυθμένα σε φρεάτιο που θα κατασκευαστεί
ειδικά για αυτό το σκοπό. Από υδραυλικής απόψεως η δεξαμενή με ωφέλιμο όγκο 8.800 m3 διασφαλίζει
για τη συνολική ετησίως παραγόμενη ποσότητα υγρού κλάσματος των 13.901 tn την απαραίτητη ευελιξία
για την τελική διαχείριση και διάθεση για τουλάχιστον 6 μήνες λειτουργίας. Το υγρό υπόλειμμα που θα
παράγεται από τη μονάδα πρόκειται να διατεθεί σε καλλιέργειες αραβοσίτου και ελαιοκράμβης. Το υγρό
υπόλειμμα που θα παράγεται από την υπό μελέτη μονάδα θα διατίθεται στην εταιρεία «MIL OIL HELLAS
A.E.» με την οποία η εταιρεία «RED ENERGY IKE» έχει προσύμφωνο αγοραπωλησίας σύμφωνα με το
οποίο θα της πουλάει το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα που θα προκύπτει από τη διαδικασία παραγωγής
βιοαερίου. 
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Γ) Συμβατότητα δραστηριότητας με χρήσεις γης-Ειδικά χωροταξικά σχέδια και Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την υποβληθείσα ΜΠΕ:
α) Το οικόπεδο της μονάδας:

 δε διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

 δεν εμπίπτει σε περιοχές με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία 

 δεν  εμπίπτει  σε  περιοχή προτεινόμενης προς ένταξη  στο  δίκτυο  προστατευόμενων περιοχών
NATURA 2000

 δεν εμπίπτει σε περιοχή RAMSAR

 δεν εμπίπτει σε περιοχή οικοτόπου προτεραιότητας που έχει ενταχθεί ως τόπος κοινοτικής σημα-
σίας (SCI) στο δίκτυο NATURA 2000

 δεν εμπίπτει σε περιοχή Καταφυγίου Άγριας Ζωής

 δεν εμπίπτει σε περιοχή  απόλυτης προστασίας της φύσης, πυρήνων εθνικών δρυμών, κυρηγ-
μένων μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών
δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ. και Π.Ο.Τ.Α.), τουριστικών και οικιστικών περιοχών, ακτών κολύμ-
βησης, λατομικών περιοχών.

β) Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄/2010) απαιτείται η έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστα-
σης και λειτουργίας για σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη του ενός (1) MW (η εγκα-
τεστημένη παραγωγική ηλεκτρική ισχύς του εν λόγω σταθμού ανέρχεται σε 2,997 kW).
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,  για την εν  λόγω δραστηριότητα υπάρχει  η  υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ως έργο ΑΠΕ και ως εκ τούτου υπάγεται στις
διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ). Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η θέση εγκατάστασης του έργου πληρεί
τα  κριτήρια  χωροθέτησης  βάσει  του  (Ειδικού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ.
γ) Το  υπό μελέτη έργο  είναι  επίσης  συμβατό  τόσο με  τις  κατευθύνσεις  του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων της Π.Κ.Μ. (ΠΕΣΔΑ Κ.Μ.) όσο και με αυτές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ),  καθόσον με  την εγκατάσταση και  λειτουργία  της  εν  λόγω μονάδας  αναερόβιας
χώνευσης  και  παραγωγής  βιοαερίου,  πραγματοποιείται  ορθολογική  διαχείριση  των
γεωργοκτηνοτροφικών  αποβλήτων,  με  τρόπο  ώστε  να  μην  τίθενται  σε  κίνδυνο  άμεσα  ή  έμμεσα  η
δημόσια υγεία και να μην δημιουργούνται βλάβες στο περιβάλλον με ταυτόχρονο στόχο την ανάκτηση
ενέργειας (ηλεκτρική και θερμική).
δ) Το γήπεδο βρίσκεται  εντός της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. Η λειτουργία των μονάδων που εγκαθίστανται εντός
της ΒΙ.ΠΕ διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού  που θέτει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 
ε) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1904/25-01-2021 βεβαίωση χρήσεων γης του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
του Δήμου Σερρών, το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με τις χρήσεις γης της περιοχής.
Δ) Απόβλητα 
Τα στερεά απόβλητα  που προκύπτουν  από τη λειτουργία  της  εγκατάστασης θα συλλέγονται  και  θα
προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αντικαθίσταται μετά από βλάβη ή το
πέρας του χρόνου ζωής του και μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Θα υπάρχουν επίσης τα αστικού
τύπου  απορρίμματα  του  προσωπικού  και  υλικά  συσκευασίας.  Η  ιλύς  που  θα  παράγεται  μετά  την
αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών είναι παραπροϊόν με εμπορική αξία καθώς θα χρησιμοποιείται
ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Κατά  την  λειτουργία  του  έργου,  Απόβλητα  Λιπαντικών  Ελαίων  (ΑΛΕ)  που  θα  προκύπτουν  από  τη
συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες εντός της μονάδας και
θα μεταφέρονται άμεσα από αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους σύμφωνα με τη
νομοθεσία (συλλογή και διαχείριση από αδειοδοτημένη εταιρεία).  
Κατά την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται αέριοι ρύποι (CO2,
CO, NOx, κλπ) των οποίων οι εκπομπές θα είναι εντός των ορίων της οδηγίας ΕΕ 2015/2193 για τις
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Προβλέπονται στη μονάδα συγκεκριμένες διατάξεις καθαρισμού και
προετοιμασίας του βιοαερίου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του και κατ΄επέκταση τη μείωση των
εκπομπών αερίων ρύπων στο ελάχιστο. Επίσης, για την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από
την καύση του βιοαερίου, πέραν των διεργασιών καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου (βιολογική
αποθείωση με έγχυση αέρα, αφύγρανση),  η ΜΕΚ θα είναι  εξοπλισμένη με τα κατάλληλα συστήματα
αντιρρύπανσης ώστε οι αέριες εκπομπές να πληρούν τα θεσμοθετημένα όρια (NOx≤190 mg/Nm3 και
SO2≤40 mg/Nm3).  Επίσης,  θα υπάρχει  online διάταξη μέτρησης των χαρακτηριστικών του βιοαερίου
(CH4, CO2, H2S, οξυγόνο) και συνεχούς μέτρησης των απαερίων καύσης. 
Τα υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού, πλύσεις δαπέδων, οχημάτων) θα διοχετεύονται σε στεγανή
δεξαμενή και από εκεί στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ.

Ε) Οφέλη από την υλοποίηση του έργου:
 Αύξηση του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση των τοπικών δικτύων.
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 Εκμετάλλευση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας 
 Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
 Απεξάρτηση από εισαγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας.
 Συνεισφορά στην επίτευξη εθνικών δεσμεύσεων σχετικά με την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στο

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
 Ορθολογική διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών.
ΣΤ) Προτεινόμενοι όροι για την νέα ΕΠΟ

Το κείμενο της ΕΠΟ, το οποίο περιέχει τους περιβαλλοντικούς όρους, οριακές τιμές κλπ διαμορφώνε-
ται από την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

Από πλευράς Υπηρεσίας μας προτείνουμε τους εξής επιπλέον περιβαλλοντικούς όρους, ή επισημαί-
νουμε τα παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα ΕΠΟ:

 Να εφαρμοστεί με ακρίβεια η τεχνολογία που περιγράφεται στη ΜΠΕ και η διαχείριση των
αποβλήτων (στερεών, υγρών και αερίων) να γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ και
σύμφωνα με το προτεινόμενο στη ΜΠΕ (κεφάλαιο 11) σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έρ-
γου κατά τη φάση λειτουργίας. 

 Ο φορέας του έργου οφείλει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) που
τηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://wrm.ypeka.gr) σύμφωνα με την ΚΥΑ
αριθ.οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Απο-
βλήτων…».

 Η διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δια-
τάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση, διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
όπως  ισχύουν)  και  να  πληροί  τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές  που  τίθεται  από  αυτήν  (Υ.Α.
166640/2013  (ΦΕΚ  554  Β΄),  Εγκύκλιος  οικ.1604.81/03-04-2012  του  ΥΠΕΚΑ,  ΚΥΑ
80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β΄)). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά κατάλληλες
αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

 Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ.6164/2018 (ΦΕΚ 1107 Β΄/27-03-2018) και ειδικότερα
τα όρια εκπομπών του Πίνακα 2 Μέρος 2 του Παραρτήματος ΙΙ «Οριακές Τιμές Εκπομπών» και το
Παράρτημα ΙΙΙ  Μέρος  1  «Παρακολούθηση  των εκπομπών  από  το φορέα εκμετάλλευσης»  και
Μέρος 2 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης». Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας θα εξασφαλίζεται
με τη χρήση συστημάτων αυτόματου ελέγχου, την ύπαρξη ανιχνευτών και ασφαλιστικών δικλεί-
δων. 

 Να διασφαλίζεται η κατάταξη της γλυκερίνης που προκύπτει από τη μονάδα παραγωγής βιο-
ντήζελ στα μη επικίνδυνα απόβλητα μέσω τακτικών αναλύσεων της σύστασής της. 

 Για την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου να εφαρμόζο-
νται διεργασίες καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου πριν από την καύση του.

  Να τηρούνται οι διατάξεις πυρασφάλειας για τη λειτουργία της μονάδας.

 Να γίνει συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας, ώστε να
μειωθεί περαιτέρω και να εξαλειφθεί η απόρριψή της στο περιβάλλον.

 Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρεί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολο-
γίας. Η ΜΕΚ και ο λοιπός Η/Μ εξοπλισμός να συντηρούνται τακτικά και σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Για κάθε εργασία
συντήρησης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή το αντίστοιχο φύλλο συ-
ντήρησης και να κρατείται στο αρχείο.

 Να  τοποθετηθεί  μόνιμο  σύστημα  καταγραφής  και  παρακολούθησης  στοιχείων  των  προς
απόρριψη στην ατμόσφαιρα εκπομπών αερίων ρύπων της μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης
των ορίων εκπομπών θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να γίνεται
επανεκκίνησή της μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την πλήρη αποκατάστασή του.

 Τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως να διενεργείται έλεγχος αερίων ρύπων της υπό μελέτη
μονάδας από διαπιστευμένο εργαστήριο τόσο σε σημεία εντός και περιμετρικά της μονάδας, όσο
και σε μια ακτίνα εκατό μέτρων από τα όρια αυτής.

 Έλεγχοι μέτρησης αερίων ρύπων της υπό μελέτη μονάδας να διενεργούνται από διαπιστευ-
μένο εργαστήριο και κατόπιν υποβολής στην Υπηρεσία μας σχετικής καταγγελίας εντός ενός εικο-
σιτετραώρου από την υποβολή της. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα συνεπάγεται την επιβο-
λή διοικητικού προστίμου από την Υπηρεσία μας στον φορέα της υπό μελέτη μονάδας.

 Η μεταφορά των πρώτων υλών στην εγκατάσταση καθώς και η μεταφορά του υγρού χωνε-
μένου υπολείμματος για άρδευση/λίπανση καλλιεργειών θα γίνεται με ειδικής κατασκευής κλειστά
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βυτία από μεταφορείς που διαθέτουν τις αντίστοιχες άδειες μεταφοράς βάσει των σχετικών κωδι-
κών ΕΚΑ.

 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του
κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα παρα-
γόμενα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α΄179) περί εναλλακτικής δια-
χείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.), να διαχειρίζονται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (Α΄ 179) και στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως απόρ-
ροια του Νόμου αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκρι-
μένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανε-
ξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

 Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων
αναγκών του έργου. Η περίσσεια θα διαχειριστεί από αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με την νο-
μοθεσία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

 Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτι-
κών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα
καταπολέμησης παρασίτων. 

 Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριος του έργου οφείλει με δική του ευθύνη να
αποξηλώσει  τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης, να τις απομακρύνει  και να
αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης στην προτέρα κατάσταση.

Επιπλέον των ανωτέρω όρων και επειδή στο πρόσφατο παρελθόν κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης άλλης μονάδας ίδιας τεχνολογίας εντός της ΒΙΠΕ Σερρών είχαν εκφραστεί παράπονα
και ανησυχίες σχετικά με την όχληση που ενδέχεται να υπάρξει από τη λειτουργία τέτοιας τεχνολογίας
εργοστασιακών  μονάδων  (όπως  η  υπό  μελέτη  μονάδα)  (πχ  πιθανές  οσμές,  πιθανή  προσέλκυση
εντόμων τρωκτικών κλπ) και επειδή εντός της ΒΙΠΕ δραστηριοποιούνται εργοστάσια επεξεργασίας και
παραγωγής τροφίμων, η Υπηρεσία μας θέτει και τους παρακάτω όρους για την καλύτερη προστασία
του περιβάλλοντος αλλά και των γειτονικών δραστηριοτήτων εντός της ΒΙΠΕ Σερρών:

 Η εκφόρτωση των πρώτων υλών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται
η διαφυγή τους στο περιβάλλον.

 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή έκλυσης τυχόν δυσοσμιών (π.χ. συ-
στήματα απόσμησης, κάλυψη ανοιχτών αποθηκευτικών χώρων).

 Τα σιλό αποθήκευσης στερεής πρώτης ύλης (των υπολειμμάτων καλλιεργειών καλαμποκιού
και του ηλιάλευρου) να καλύπτονται με υδατοστεγή μεμβράνη προς ελαχιστοποίηση οχλήσεων
(οσμών κλπ). 

 Η αποθήκευση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος να πραγματοποιείται σε κλειστή στεγανή
δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα με σταθερή οροφή. 

Ζ) Ζητήθηκαν και αναμένονται από την αδειοδοτούσα Αρχή οι γνωμοδοτήσεις λοιπών Υπηρεσιών
(Δ/νση Υδάτων, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών (Δ/νση Κτηνιατρικής),
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών( ΠΕΧΩΠ), ΓΕΕΘΑ), οι οποίες θα γνωμο-
δοτήσουν με βάση τις δικές τους αρμοδιότητες.

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

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος τονίζοντας ότι οι
μονάδες αυτές έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη
μονάδα  πρόκειται  να  κατασκευαστεί  εντός  της  ΒΙΠΕ  Σερρών,  γεγονός  θετικό  αν
συγκριθεί με την εν γένει άναρχη και τυχάρπαστη χωροθέτηση παρόμοιων μονάδων
στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας. Ωστόσο, πρόβλημα αποτελούν τα «φυτικά
έλαια» που θα χρησιμοποιεί η μονάδα ως μέρος των πρώτων υλών της, καθώς αυτά
θα προέρχονται από ελαιοκράμβη ή άλλα ενεργειακά φυτά. Αυτό και μόνο το γεγονός
τους οδηγεί στο να καταψηφίσουνε.

Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, ο οποίος ανέφερε ότι  δεν
κρίνουνε την αρτιότητα 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
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βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για
υποψήφιους «επενδυτές». Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είναι αναγκασμένοι να
κρίνουνε και τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
εντάσσεται  και  δεν  είναι  άλλο  από  την  «απελευθέρωση»  –  ιδιωτικοποίηση  της
ενέργειας.  Κρίνουμε 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  μας  στην  λεγόμενη  «απελευθέρωση»  της
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες «επενδυτές», επειδή όλη αυτή η
πορεία  έχει  οδηγήσει  σε  όξυνση  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  αυτάρκειας  της  χώρας.  Η  άναρχη  χωροθέτηση
εγκαταστάσεων  ΑΠΕ  σε  όλη  τη  χώρα  έχει  δημιουργήσει  επίσης  πλήθος
προβλημάτων  περιβαλλοντικών  και  όχι  μόνο.  Πχ  δημιουργεί  έναν  επιπλέον
προβληματισμό  το  γεγονός  ότι  η  συγκεκριμένη  είναι  η  τρίτη  μονάδα  που
αδειοδοδείται, αν δεν κάνουμε λάθος, μέσα στη ΒΙΠΕ Σερρών. Επισημαίνουνε την
ανάγκη  να  υπάρχει  μια  ολοκληρωμένη  καταγραφή  ανά  Π.Ε  για  το  σύνολο  των
αδειοδοτήσεων ανά μορφή ΑΠΕ με ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των εκτάσεων
που αλλάζουν χρήση ή καλλιέργεια.  Να συνοδεύονται  οι  ΜΠΕ από συγκεκριμένη
τεκμηρίωση  όσον  αφορά  τις  εκτάσεις  καλλιέργειας  ελαιοκράμβης  ή  άλλων
ενεργειακών  φυτών   που  απαιτούνται  για  την  τροφοδότηση  της  κάθε  μονάδας.
Σημαντικό  ζήτημα  που  προκύπτει  από  την  επέκταση  της  εγκατάστασης  τέτοιων
μονάδων  (παραγωγής  ενέργειας  από  βιορευστά)  αποτελεί  η  τροποποίηση
καλλιεργειών  ή  δέσμευση  υφιστάμενων  (π.χ.  τα  ενσιρρώματα  καλαμποκιού  που
αναφέρει η ΜΠΕ) και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι ώστε να παράγεται πρώτη
ύλη  για  τις  εγκαταστάσεις  παραγωγής  ενέργειας  από  βιοαέριο.  Όσον  αφορά
γενικότερα τη διαχείριση των βιοαποβλήτων ως «Λαϊκή Συσπείρωση» προκρίνουνε
την  αερόβια  χώνεψη  και  κομποστοποίηση  με  όρους  που  να  επιτρέπουν  την
επαναχρησιμοποίηση. Τέλος διατηρούνε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο
εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ αλλά και των όρων που προτείνει η εισήγηση, αφού η
αποδυνάμωση  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  αλλά  και  άλλων  αρμόδιων
υπηρεσιών  σε  στελεχικό  δυναμικό,  στην  ουσία  καθιστά  ανέφικτο  κάτι  τέτοιο.  Με
βασικό κριτήριο την θέση τους ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την
αλυσίδα  της  παραγωγής  -  εμπορίας  ενέργειας,  αλλά  και  με  τις  επιμέρους
επισημάνσεις που αναφέρανε, καταψηφίζουνε το θέμα.

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
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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 επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  την περιβαλ-
λοντική  αδειοδότηση  κατασκευής  και  λειτουργίας  μονάδας  παραγωγής  βιοαερίου
από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας εγκα-
τεστημένης ισχύος 2,997MW της εταιρείας «RED ENERGY ΙΚΕ» που προτείνεται να
εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Β της ΒΙΠΕ Σερρών της Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών
της  Π.Ε.  Σερρών της Π.Κ.Μ.  (ΠΕΤ: 2103495525)(ανήκει  στην  υποκατηγορία Α2),
σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις   που αναφέρονται  στο έντυπο τυποποιη-
μένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 226613(1968)/17-05-2021) εισήγηση του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών).

Κατά  ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Τόσκας Λάζαρος, Αβραμόπουλος
Σωτήριος 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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