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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                                                                                                   ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Σταθµός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 999 ΚW από την καύση βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύµωση 

ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρωµάτων’’ της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΙΚΕ, που 

πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 581 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Σίνδου, ∆.Κ. Σίνδου, της ∆.Ε. 

Εχεδώρου, του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2101455026) 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 999 ΚW από την καύση βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύµωση ζωικών και 
φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρωµάτων’’ της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΙΚΕ, που πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 581 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Σίνδου, ∆.Κ. Σίνδου, της ∆.Ε. Εχεδώρου, 

του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2101455026)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. 

πρωτ. 492/26-03-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το 

λόγο στον κ. Ε. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 102478 (2704)/26-03-2021 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
Ενηµέρωσε το Σώµα για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, την πρώτη ύλη που θα 

χρησιµοποιείται, την παραγωγή αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του σταθµού καθώς 
και για τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  Επίσης, αναφέρθηκε στη θετική 

γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα, την οποία όµως παρέλαβε η υπηρεσία µετά την 
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ολοκλήρωση της εισήγησης, γι’ αυτό και δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Στο σηµείο αυτό παρενέβη ο 

Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ο οποίος ενηµέρωσε ότι η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

κατατέθηκε στη Γραµµατεία της Μητροπολιτικής Επιτροπής µε το µε αρ. πρωτ.: 5679/24-03-2021 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα µετά το πέρας της 
προθεσµίας για τη δηµόσια διαβούλευση και ότι έχουν ενηµερωθεί για το περιεχόµενό της όλα τα µέλη της 
Επιτροπής. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος, η οποία τις κατέθεσε και 
γραπτώς ως εξής: 
« - Σε τι αποσκοπεί ότι το 85% των πρώτων υλών προέρχονται από εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
απόσταση µικρότερη των 30 χλµ.; Έχει σχέση ότι η µονάδα θα γίνει σε γη υψηλής παραγωγικότητας;  
− Τι σηµαίνει ο χαρακτηρισµός ΖΥΠ 2 και 3 στα αποσυρόµενα τρόφιµα που θα χρησιµοποιηθούν σαν 

πρώτη ύλη παραγωγής βιοαερίου;  

− Η επιχείρηση θα χρειαστεί 7500 κ.µ. νερού ετησίως. Έχει πάρει άδεια υδροδότησης; 
− Τι εννοείτε να απαγορευτεί η άµεση απελευθέρωση του βιοαερίου µε παράκαµψη του 

προβλεπόµενου πυρσού καύσης;  
− Συµφωνούµε µε τις 12 σοβαρές προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία, αλλά πως µπορούν να 

υλοποιηθούν; Υπάρχει ελεγκτικός µηχανισµός που να µας καλύπτει;  
− Θα γίνει επιτέλους χωροταξικός σχεδιασµός για τέτοιες µονάδες, ώστε να ξέρουµε και πόσες µπορεί 
να αντέξει µια περιοχή;  

− Υπάρχουν µελέτες που να δείχνουν πόσο συµβάλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου οι µικρές 
µονάδες ηλεκτρικής παραγωγής µε καύση βιοαερίου που ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια στον κάµπο της 
Θεσσαλονίκης, µε ότι αυτό συνεπάγεται στην κλιµατική αλλαγή;  

− Γιατί στέλνουµε σε αναερόβια ζύµωση ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, ενώ θα µπορούσαµε µε 
αερόβια ζύµωση ή κοµποστοποίηση να έχουµε καθαρότερη για το περιβάλλον χρησιµοποίηση αυτών των 

πρώτων υλών; Σίγουρα είµαστε υπέρ των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, στις οποίες υπάγεται και η 

καύση βιοαερίου, αλλά όταν αυτή είναι δεύτερη ή Τρίτη επιλογή.».  

Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος. Οι απαντήσεις είναι καταγεγραµµένες στο ηχητικό αρχείο 

της συνεδρίασης.  
 

Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας 
Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό. Κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή 

τους ως εξής: «Γενικώς δεν απορρίπτουµε την αξιοποίηση ζωικών και φυτικών αποβλήτων για παραγωγή 

βιοαερίου προς ενεργειακή εκµετάλλευση, αν και προτιµούµε τη δηµιουργία κοινοτικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Όµως υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις των υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε το ότι η συγκεκριµένη µονάδα χωροθετείται σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας και χρειάζεται ως κύρια πρώτη ύλη ενσιρώµατα καλαµποκιού, αναρωτιόµαστε πόσο 

αποδοτική θα είναι, όπως και για το αν θα ήταν συµφερότερο οι πρώτες ύλες να κατευθύνονταν στην 

παραγωγή ζωοτροφών ή οργανικού λιπάσµατος (µέσω αερόβιας ζύµωσης και κοµποστοποίησης). Επίσης, 
πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητη µια µελέτη χωροταξικού σχεδιασµού, η οποία θα εστιάζει τουλάχιστον σε 
τρεις περιοχές: της δυτικής Θεσσαλονίκης, του Λαγκαδά και της Θέρµης. Όλα αυτά µας οδηγούν στο να 

ψηφίσουµε λευκό.»  

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε τους όρους που θέτει 

η υπηρεσία στην εισήγησή της.  

Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι καταψηφίζει, κατέθεσε και γραπτώς την τοποθέτησή 

του ως εξής: «Τόσο η µελέτη όσο και  η εισήγηση της υπηρεσίας κινούνται υποχρεωτικά µέσα στο πλαίσιο 

που καθορίζει η περιβαλλοντική νοµοθεσία κύριο κριτήριο της οποίας είναι η εξυπηρέτηση των 

επιχειρηµατικών οµίλων διαµορφώνοντας ευνοϊκό πλαίσιο για υποψήφιους επενδυτές.   Από αυτή τη 

σκοπιά για µας δεν είναι κύριο να κρίνουµε την τεχνική αρτιότητά τους. 
Όµως σαν µέλη ενός πολιτικού οργάνου, είµαστε αναγκασµένοι να κρίνουµε και τη σκοπιµότητα του έργου 

αλλά και το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ. 

Και αυτό δεν είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κρίνουµε και την ίδια 

την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
Υπογραµµίζουµε για άλλη µια φορά 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 
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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. 

Επισηµαίνουµε 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  και τις πρώτες ύλες 
ενεργειακών φυτών, αποβλήτων κλπ  που απαιτούνται για την τροφοδότηση της κάθε µονάδας και την 

προέλευσή τους. 
Επιπλέον δηµιουργεί προβληµατισµό η µεγαλύτερη αναλογία σε σχέση µε το παρελθόν µε την οποία 

συµµετέχουν στο µίγµα παραγωγής αερίου  τα ενσιρώµατα τη στιγµή που αποτελούν µια άριστη ζωοτροφή. 

Με πρόχειρους υπολογισµούς αν υπολογίσει κανείς το ετήσιο τονάζ τους στη µονάδα που είναι 4000 τόνοι 
και ότι 7-10 τόνοι καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες µιας αγελάδας σε χονδροειδείς ζωοτροφές ανάλογα µε την 

γαλακτοπαραγωγική της ικανότητα τότε καταλαβαίνει ότι αντιστοιχεί η ποσότητα αυτή στη διατροφή  400-

570 περίπου αγελάδων. Σε µια χώρα άκρως ελλειµµατική στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος.  Εξάλλου η 

χρήση του στη µονάδα γίνεται γιατί προσθέτει πλεονεκτήµατα στην τεχνολογία παραγωγής ενέργειας και 
άρα στα κέρδη του επενδυτή  και όχι γιατί αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος χρήσης του. 

Ειδική πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι περίπου 1000 τόνοι τροφίµων µόνο µε βάση τη συγκεκριµένη 

µελέτη(υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες που έχουν περάσει από τα όργανα του ΠΣ και της ΜΕ) κατέληξαν 

να είναι είτε ληγµένοι, είτε ακατάλληλοι για κάποιο λόγο και πάντως  όχι γιατί δεν υπήρχαν ανάγκες και 
τρόποι για να αποφευχθεί αυτό και να θρέψουν το λαό και τα παιδιά του, αλλά γιατί το όλο κύκλωµα 

τροφίµων ελέγχεται από τους εµποροβιοµηχανικούς οµίλους µε κριτήριο το δικό τους κέρδος 
χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για παραγωγή ενέργειας.  
Αυτοί ακόµα και τα χρόνια της προηγούµενης κρίσης αλλά και σήµερα βλέπουν την κερδοφορία τους να 

καλπάζει και προφανώς κερδίζουν και από τη λαϊκή πείνα και ενεργειακή φτώχεια. Αφού την ίδια στιγµή 

που και στη χώρα µας υπάρχει υψηλότατο ποσοστό που σύµφωνα µε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το 2016 άγγιζε 
το 47% (ως σήµερα κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές)  που στερούνταν 

από τη διατροφή του τρόφιµα ζωικής και φυτικής προέλευσης υψηλής θρεπτικής αξίας και την ίδια στιγµή η 

ενεργειακή φτώχεια, σε συνθήκες παραγωγής ενέργειας από την καπιταλιστική αξιοποίηση των ΑΠΕ 

µεταξύ αυτών και των  τροφίµων οδηγούσε το 1/3 σε µη ικανοποιητική θέρµανση και το 60% σε δυσκολία 

να πληρώσει τους σχετικούς λογαριασµούς ρεύµατος. Αρκεί να δει κανείς τις διακοπές ξεπερνούν τις 
200000 στα λαϊκά νοικοκυριά ετησίως και τις πολλές περισσότερες προειδοποιήσεις. Ενώ αυτά που 

παρουσιάζονται ως προγράµµατα αντιµετώπισης της  φτώχιας  στα τρόφιµα και την ενέργεια  και από τη 

διοίκηση της ΠΚΜ και από τις κυβερνήσεις είναι προγράµµατα χειραγώγησης µέσω ελεηµοσύνης και όχι  
λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες.   
Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουµε και την χρήση 4000 τόνων τυρογάλακτος ή απογάλακτος που αντί 
να χρησιµοποιείται για την ανθρώπινη διατροφή ή έστω για ζωοτροφή χρησιµοποιείται για παραγωγή 

ενέργειας. 
Το κριτήριο και εδώ για την συγκεκριµένη χρήση των παραπάνω υλικών δεν είναι ποια είναι η πιο 

συµφέρουσα για το λαό αξιοποίησή τους αλλά  ποια είναι η βέλτιστη χρήση τους για την παραγωγή κερδών 

για τους επίδοξους επενδυτές σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων («συντήρηση επί µακρόν χωρίς να χάνουν 

την ενεργειακή τους αξία »πχ για τα ενσιρώµατα).     

Αντίστοιχο είναι και το ζήτηµα που προκύπτει από την επέκταση της εγκατάστασης  µονάδων  παραγωγής 
ενέργειας από βιορευστά  αποτελεί η τροποποίηση καλλιεργειών και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι 
ώστε να παράγεται πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιορευστά αντικαθιστώντας 
την παραγωγή φτηνών και καλής ποιότητας προϊόντων διατροφής. 
Όσον αφορά γενικότερα τη διαχείριση των βιοαποβλήτων ως «Λαϊκή Συσπείρωση» προκρίνουµε την 

αερόβια χώνεψη και κοµποστοποίηση, εργασία πραγµατικής ανακύκλωσης µε όρους µάλιστα που 

επιτρέπουν την πιο φιλική στο περιβάλλον επαναχρησιµοποίηση. Και όχι άλλου είδους ανάκτησης όπως 
είναι η παρούσα που εξετάζεται 
 Ειδικά για το συγκεκριµένο έργο σηµειώνουµε: 
-Την πάρα πολύ µικρή απόσταση της συγκεκριµένης µονάδας από την πλησιέστερη περιοχή Natura που 

είναι 100 µέτρα, ενώ η απόσταση από την πλησιέστερη Ζώνη Προστασίας Εθνικού Πάρκου είναι 80 µέτρα. 

-Τη χωροθέτησή της σε συνδυασµό µε τα παραπάνω σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµύρας που 

δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους και ανεξάρτητα από τις ριψοκίνδυνες αποφάσεις του Υπουργείου µιας και 
σοβαρές πληµµύρες έχουν συµβεί και σε µη υψηλού κινδύνου ζώνες. 
 Την παραδοχή από τη ΜΠΕ µη ανάγκης διαχείρισης των οµβρίων. Αλλά και καµιά αναφορά στην πρόληψη 

νιτρορύπανσης όταν η ποιοτική κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα χαρακτηρίζεται ως κακή.  

-Την έλλειψη τεκµηρίωσης της ΜΠΕ για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας σε νερό. 

-Τα σοβαρά ερωτηµατικά που προκύπτουν από το γεγονός ότι η βεβαίωση χρήσεων γης που είναι 
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ανηρτηµένη στο ΗΠΜ είναι το πρώτο έγγραφο της Πολεοδοµίας από όσα επικαλείται το τµήµα 

περιβάλλοντος και υδροοικονοµίας της ΠΚΜ στην τεκµηρίωση που κάνει για τη µη απαίτηση  

χωροθέτησης, ενώ δεν είναι ανηρτηµένα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην αλληλογραφία που επικαλείται. 
Στο πρώτο αυτό έγγραφο όµως γίνεται επίκληση ότι για παρόµοιες δραστηριότητες είναι ανάγκη να 

εφαρµόζεται η διαδικασία του Ν 3010 /2002 και των εφαρµοστικών του αποφάσεων. Αυτό µαζί µε το 

γεγονός ότι η µονάδα είναι µέσης όχλησης µας δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά ως προς το σύννοµο της 
χωροθέτησης. 
- Το γεγονός ότι οι εκποµπές ΝΟΧ και SO της ΜΠΕ για τη µηχανή εσωτερικής καύσης δεν τεκµηριώνονται 
από τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή της. 

 Επιπλέον διατηρούµε και σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής των  11όρων που 

προτείνει η εισήγηση και ακόµα περισσότερων όρων της ΜΠΕ αλλά και, αφού η αποδυνάµωση των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρµόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναµικό, στην ουσία 

καθιστά ανέφικτο και ευχολόγιο κάτι τέτοιο.  

Με βασικό κριτήριο την θέση µας ενάντια στην λεγόµενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 
παραγωγής - εµπορίας ενέργειας, αλλά και µε τις επιµέρους επισηµάνσεις που αναφέραµε, ψηφίζουµε 
ΚΑΤΑ.». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της.  
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά 

τέτοια έργα. Πρόκειται για µία µορφή ΑΠΕ και στο πλαίσιο της ενεργειακής µετάβασης από τον λιγνίτη σε 
άλλες µορφές ενέργειας είναι ουσιαστικό να υπάρχουν τέτοιες µονάδες. Η γενική κατεύθυνση της 
παράταξης που εκπροσωπεί είναι να είναι υπέρ τέτοιων µονάδων. Η συγκεκριµένη θεωρεί ότι χωροθετικά 

δεν έχει ιδιαίτερο ζήτηµα. Κατανοεί κάποιες ενστάσεις που ακούστηκαν, αλλά δεν θεωρεί ότι είναι αρκετές 
ώστε να µην ψηφίσει θετικά. 

Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 
 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆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 

1.  ∆ήµος ∆έλτα – Γραφείο Προέδρου 

∆ηµοτικού Συµβουλίου          

24-03-2021 Αυτοτελές Τµήµα 

Συλλογικών Οργάνων 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας – 

Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 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.: 102478 (2704)/26-03-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
492/26-03-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 
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109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα 

µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την 

αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 

Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-

11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), την υπ’ αριθµ. 427/13-

11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-

03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, 

γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                                Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία 
   (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβας Γεώργιος τοποθετήθηκαν µε λευκό, ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε) 

                                                                                                                            

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 999 ΚW από την καύση βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύµωση ζωικών και 
φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρωµάτων’’ της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΙΚΕ, που πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 581 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Σίνδου, ∆.Κ. Σίνδου, της ∆.Ε. Εχεδώρου, του 

∆. ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2101455026), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 
 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Το έργο αφορά την εγκατάσταση νέου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 ΚW από την καύση του 

παραγόµενου βιοαερίου που παράγεται από αναερόβια χώνευση ενσιρώµατος καλαµποκιού, υπολειµµάτων 

ιστών φυτών, υδαρής κόπρου βοοειδών, ξηρής κόπρου πουλερικών, λίπους βιοµηχανίας τροφίµων, 

τυρογάλακτος-απογάλακτος, υπολείµµατος ζυθοποιίας, υπολείµµατος ζαχαροπλαστείου, αποσυρόµενων 

τροφίµων (ΖΥΠ 2 & 3), γλυκερίνης, υπολείµµατος ελαιοτριβείου και λασπών βιοµηχανιών τροφίµων, που 

πρόκειται να εγκατασταθεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκτός σχεδίου αγροτεµάχιο υπ’ αριθ. 581 του 

αγροκτήµατος Σίνδου (αναδασµός 1968-73), στη ∆ηµοτική Ενότητα Εχεδώρου του ∆ήµου ∆έλτα Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης, συνολικού εµβαδού 12.040,00 τ.µ.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι α’ ύλες µε τον αντίστοιχο κωδικό ΕΚΑ, σηµειώνοντας ότι στο ενσίρωµα 

δεν έχει µπει ο κωδικός ΕΚΑ 020103, που αφορά µόνο υπολείµµατα καλλιεργειών, καθώς το ενσίρωµα 

αποτελείται από το σύνολο του φυτού µαζί µε τον καρπό και δεν είναι απόβλητο. 

Πρώτες Ύλες Ποσότητα 

(τον/έτος) 

Ποσότητα 

(τόνους /ηµ.) 

Κατηγορία 

ΖΥΠ 

Κωδικός 

ΕΚΑ 

Ενσίρωµα καλαµποκιού  4.000  10,96  -  -  

Υπολείµµατα ιστών φυτών  2.000  5,48  -  020103  

Υδαρή κόπρος βοοειδών  10.000  27,40  2  020106  

Ξηρή κόπρος πουλερικών  7.000  19,18  2  020106  

Λίπος βιοµηχανίας τροφίµων  500  1,37  -  020304  

Τυρόγαλα-απόγαλα  4.000  10,96  3  020501, 

020502  

Υπόλειµµα ζυθοποιίας  1.000  2,74  -  020304  

Υπόλειµµα ζαχαροπλαστείου  500  1,37  -  020601  

Αποσυρόµενα τρόφιµα (ΖΥΠ 2 & 3)  1.000  2,74  2, 3  020203, 

020501, 

020601  

Γλυκερίνη  1.000  2,74  3 (όταν η 

γλυκερίνη είναι 
ζωικής 
προέλευσης)  

070699  

Υπόλειµµα ελαιοτριβείου  3.000  8,22  -  020301, 
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020304  

Λάσπες βιοµηχανιών τροφίµων  500  1,37  -  020101, 

020301, 

020305, 

020401, 

020403, 

020603, 

020705  

ΣΥΝΟΛΟ 34.500 94,52   

 

Οι απαιτούµενες α΄ ύλες της επέκτασης της µονάδας, σε ποσοστό 85% θα προέρχονται από εκµεταλλεύσεις 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 30 χλµ. Από την υπό µελέτη µονάδα Βιοαερίου σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 2 του αρ. 73 

του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-2019), καθώς η θέση της µονάδας βρίσκεται σε ευρύτερη περιοχή 

Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) σύµφωνα µε έγγραφο της Επιτροπής Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος.   
Το τελικό  προϊόν που είναι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία υπολογίζεται σε 8.313.678 ΚWh/έτος θα διατίθεται 
στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δευτερεύον προϊόν της µονάδας που είναι το υπόλειµµα των α΄ υλών της 
παραγωγικής διαδικασίας της µονάδας αποτελεί άριστο εδαφοβελτιωτικό για τις καλλιέργειες και θα διατίθεται 
σε αγρότες της ευρύτερης περιοχής για φυσική λίπανση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Η διάθεση του 

υπολείµµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τους κώδικες  Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και η ελάχιστη εδαφική 

έκταση για την διάθεση του υπολείµµατος είναι 5.536,3 στρέµµατα προκειµένου να αφοµοιωθούν τα θρεπτικά 

συστατικά  του (άζωτο, φώσφορος, κάλιο). Έχουν εξασφαλιστεί τα στρέµµατα αυτά µε συµφωνίες µε τους 
τοπικού αγρότες τις περιοχής. 
Η απόσταση του γηπέδου, µετρούµενη σε ευθεία γραµµή, ανέρχεται στα 2.400 µέτρα από τα όρια του 

πλησιέστερου οικισµού, τη Σίνδο (µε πληθυσµό 9.289 κατοίκους) και στα 3.100 µέτρα από τα όρια της 
Χαλάστρας (µε πληθυσµό 7.270 κατοίκους), αποστάσεις µεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούµενες που 

ορίζονται από το Ν. 4056/2012.  

 

 Φάση κατασκευής - παραγωγή αποβλήτων  

Κατά το στάδιο κατασκευής και υλοποίησης της µονάδας δεν προκύπτουν εκροές υγρών αποβλήτων.  

Κατά το στάδιο κατασκευής και υλοποίησης της µονάδας θα προκύψουν απόβλητα που ονοµάζονται µε την 

ειδική ονοµασία Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευής και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Στο  πίνακα 14 της Μ.Π.Ε. 

δίνεται το έντυπο εκτίµησης παραγόµενων ΑΕΚΚ το οποίο αποτελεί µέρος του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων όπως υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης κατά την διαδικασία έκδοσης της Άδειας 
∆όµησης και φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά (είδος, κωδικός ΕΚΑ, ποσότητες, διαχείριση). 

 

Εκποµπές ρύπων  

Κατά το στάδιο κατασκευής της µονάδας οι µόνες εκποµπές αέριων ρύπων θα προέρχονται από τα οικοδοµικά 

µηχανήµατα έργου (εκσκαφείς, φορτηγά, γερανός, µπουλντόζα, κλπ). 

 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια 

Η υπό µελέτη µονάδα βιοαερίου, παρόλο που βρίσκεται σε απόσταση από τους οικισµούς, θα υδροδοτηθεί από 

το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και υπολογίζονται σε 7.500 κ.µ. ετησίως  
Κατά την λειτουργία της µονάδας η ετήσια κατανάλωση ενέργειας  υπολογίζεται σε 300.000 kWh περίπου. 

 

Φάση λειτουργίας  Απόβλητα  

 

Υγρά Απόβλητα   

Τα υγρά απόβλητα από τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού τα οποία θα οδηγούνται σε σηπτική δεξαµενή 

Από την παραγωγική διαδικασία και από την πλύση των οχηµάτων –περιεκτών  µεταφοράς  κτηνοτροφικών 

λυµάτων. 

 

Στερεά απόβλητα 

 

Κωδικός 

ΕΚΑ 

Είδος  Περιγραφή ∆ιεργασίας Ετήσιες 

ποσότητες 

20 01 36 

απορριπτόµενος ηλεκτρικός 
Ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 

Προσωρινή αποθήκευση προς 
διαχείριση από 

100 kg/έτος  
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και ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός άλλος από τον  

αναφερόµενο στα σηµεία 

20 0121, 20 0123 και 20 

0135), µέρος του λοιπού 

µηχανολογικού εξοπλισµού  

 

 

εξοπλισµός  
 

εξουσιοδοτηµένο και 
αδειοδοτηµένο συνεργάτη  

20 03 01 Αστικού τύπου 

απόβλητα 

Συγκέντρωση σε κάδους 
απορριµµάτων και περισυλλογή 

είτε από τα απορριµµατοφόρα 

της υπηρεσίας καθαριότητας 
του οικείου ∆ήµου, είτε από 

εταιρεία που διαθέτει σχετική 

άδεια διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων από την αρµόδια 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος  
 

1.095 kg/έτος  

15 02 02  Απορροφητικά υλικά, 

υλικά φίλτρων 

(περιλαµβανοµένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται 
άλλως), υφάσµατα 

σκουπίσµατος, 
προστατευτικός 
ρουχισµός που έχουν 

µολυνθεί από 

επικίνδυνες ουσίες  
 

Προσωρινή αποθήκευση προς 
διαχείριση από 

εξουσιοδοτηµένο και 
αδειοδοτηµένο συνεργάτη  

1.000 kg/έτος 

Αέριες εκποµπές  

• τα καυσαέρια της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ): 

• Από τη λειτουργία της µονάδας και συγκεκριµένα από τα απόβλητα των ζώων που αποτελεί µία από 

τις κύριες α’ ύλες της µονάδας. 
Οριακές τιµές εκποµπών στα καυσαέρια της ΜΕΚ µε υιοθέτηση Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 

 

Παράµετρος  Οριακή τιµή 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 650 mg/Nm
3
  

Αιωρούµενα σωµατίδια PM10 50 mg/Nm
3 
 

Οξείδια του αζώτου (ΝOx)                                      500 mg/Nm
3           

 190 mg/Nm
3
 ** 

 

Υδρόθειο (H2S) <5 mg/Nm
3
  

Υδροχλώριο (HCl) 30 mg/Nm
3 
 

Υδροφθόριο (HF) 5 mg/Nm
3
  

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες 150 mg/Nm
3
  

∆ιοξείδιο του θείου (SO2)                                    500 mg/Nm
3                  

40 mg/Nm
3 
**  

 

       ** Βάσει της ΚΥΑ 6164/2018 (ΦΕΚ1107/Β/27-3-2018 

Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

� Το υπ’ αρ. πρωτ. 668188(16163)/09-12-2020 του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του υπό µελέτη έργου στο αγρ. 581 αγρ. Σίνδου ότι υπάρχει 
συµβατότητα µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης της περιοχής και ότι κατά τα οριζόµενα στην κείµενη 

νοµοθεσία δεν απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης. 

� Το  υπ. αρ. πρ. ∆Υ∆/11973/29-10-2020 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας _Υπηρεσιών ∆όµησης του 
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∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου. 

� Το υπ’ αρ. πρ. 376285/14662/25-09-2020 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Αλιείας ΜΕΘ  

της Επιτροπής ΠΕΧΩΠ που αφορά τον χαρακτηρισµό ως Γ.Γ.Υ.Π.  του υπ. αρ. 581 αγροτεµαχίου 

Σίνδου ( βρίσκεται εντός αναδασµού και αρδευτικού δικτύου). 

� Τα προσύµφωνα συνεργασίας µε τους αγρότες 
Η θέση του έργου δεν εµπίπτει σε κάποια προστατευόµενη περιοχή, όπως Natura 2000 ή Εθνικό πάρκο κλπ 

Το υπό µελέτη αγροτεµάχιο, σύµφωνα µε τον µερικώς κυρωµένο δασικό χάρτη (ΦΕΚ 71/∆/16-02-2018) είναι 
έκταση που δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
Στο απόσπασµα χάρτη (σχήµα 43) µε τις Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας (Ζ∆ΥΚΠ) φαίνεται 
ότι η θέση του έργου βρίσκεται εντός Ζ∆ΥΚΠ αλλά δεν ανήκει σε κάποια πληµµυρική ζώνη Τ=50 έτη. Από 

την τροποποιητική απόφαση υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/52135/348/2019 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για το 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 
Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) δεν προκύπτει κάποιος περιορισµός ή απαγόρευση για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του υπό µελέτη έργου, ακόµα και αν το γήπεδο εγκατάστασης της υπό µελέτη µονάδας είναι 
Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. 
 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Με την υλοποίηση του έργου δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αυξάνεται η αξία της γης της κοντινής 
περιοχής του έργου, ενισχύεται η τοπική οικονοµία τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου από την 

αγορά των υλικών κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της µονάδας από την αγορά των α’ υλών της 
µονάδας, και τέλος διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από την ορθή διαχείριση των 

κτηνοτροφικών αποβλήτων, των αποβλήτων βιοµηχανιών και των αγροτικών υπολειµµάτων της ευρύτερης 
περιοχής του έργου. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία µέσα στην 

οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. Η υπηρεσία δεν έχει  αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ που της 
απεστάλη. 

Συνεπώς, συµφωνεί µε όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και  γνωµοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση και  
λειτουργία του έργου του θέµατος µε τις εξής προϋποθέσεις : 

1. Να εγκατασταθεί και να λειτουργεί κατάλληλη αντιρυπαντική τεχνολογία για τη µείωση των 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου (NΟx) και διοξειδείου του θείου (SO2) ώστε οι εκποµπές των 

συγκεκριµένων ρύπων να µην υπερβαίνουν τα θεσµοθετηµένα όρια των 190 mg/Nm
3
 και 40 mg/Nm

3 

αντίστοιχα.  

2. Να εγκατασταθούν όργανα µέτρησης εκποµπής αερίων ρύπων και να τηρούνται αρχεία καταγραφών 

αυτών.  

3. Πριν την καύση το παραγόµενο βιοαέριο να περνά από διάταξη αποµάκρυνσης θειούχων ενώσεων 

(π.χ. υδρόθειο) και υγρασίας.  
4. Να απαγορευτεί η άµεση απελευθέρωση του βιοαερίου στην ατµόσφαιρα µε παράκαµψη του 

προβλεπόµενου πυρσού καύσης.  
5. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή έκλυσης και διασποράς δυσάρεστων 

οσµών µε συγκεκριµένη αναφορά στις πηγές και τους ενδεδειγµένους τρόπους αντιµετώπισης. 
6. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001 

(ΦΕΚ Α 179) όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 

αυτού, των ΚΥΑ και των Π∆ που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

7. Η δραστηριότητα θα πρέπει πριν την αδειοδότησή της να εξασφαλίσει από νόµιµη πηγή την 

απαιτούµενη για την λειτουργία της  ποσότητα ύδατος των 7.5000m
3
/έτος. 

8. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κ.λ.π) να δίνονται για 

ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής του 

οικείου ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 (Α’24), όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  

9. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν από την δραστηριότητα, να διαχειρίζονται σύµφωνα 

µε την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06).  

10. Να τεθούν όρια θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας βάσει του Π∆ 1180/81. Σε 
περίπτωση υπέρβασης των ορίων να ληφθούν άµεσα κατάλληλα µέτρα αντιθορυβικής προστασίας 
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από τον φορέα λειτουργίας της µονάδας.  
11. Για την προστασία των επιφανειακών υδάτων, ρεµάτων και εδαφών που βρίσκονται πέριξ της 

εγκατάστασης, να υπάρξει αποτελεσµατική διαχείριση των όµβριων υδάτων εντός του γηπέδου της 
εγκατάστασης µε την κατασκευή συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των όµβριων υδάτων ώστε η 

διάθεση αυτών να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή.  

12. Ο φορέας του έργου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και να ενηµερωθεί 
το Μητρώο Μονάδων Εσωτερικής Καύσης (ΜΜΕΚ) που τηρείται στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Πάλλας Κωνσταντίνος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Χαριστέας Άγγελος 
9. Γκανούλης Φίλιππος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

11. Ζέρβας Γεώργιος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
14.Χρυσοµάλλης Νικόλαος 

Χ 
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