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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                      ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 969,00 KW από την καύση βιορευστών’’ της εταιρείας ΣΤΑΡ ΦΡΟΣΤ 

Μ.Ε.Π.Ε., που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 1524 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σίνδου, Δ.Κ. 

Σίνδου, της Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 2202722621) 

 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος 969,00 KW από την καύση βιορευστών’’ της εταιρείας ΣΤΑΡ ΦΡΟΣΤ Μ.Ε.Π.Ε., που 

πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 1524 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σίνδου, Δ.Κ. Σίνδου, της Δ.Ε. 

Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 2202722621)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

το με αρ. πρωτ. 752/16-05-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν 

έδωσε το λόγο στον κ. Ευαγ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. 

Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 217176 (4420)/11-05-2022 εισήγηση του 

Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τα μέλη για τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, την πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιείται και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η 

υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Τζόλλα Νικόλαο και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικά μέλη, από 

τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, καθώς και από την Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στις 

ερωτήσεις απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 352601 (103) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 38/25-05-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 8/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 752/16-05-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2202722621 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις.  

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

καταψηφίσουν. Ο κ. Ζέρβας αιτιολόγησε την ψήφο της παράταξής του λέγοντας ότι η υπό συζήτηση 

δραστηριότητα θα εγκατασταθεί σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ότι πρόκειται για μονάδα που δεν έχει 

καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα εγκατασταθεί σε ήδη επιβαρυμένη από πλευράς ρύπανσης 

περιοχή και τέλος ότι χρειάζονται πολλά στρέμματα καλλιεργήσιμης γης προκειμένου να παραχθεί η πρώτη 

ύλη που χρειάζεται η μονάδα.  

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά 

με το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων σε γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Κατά τη γνώμη του, η μονάδα αυτή θα έπρεπε να επιτρέπεται να χωροθετείται σε βιομηχανική περιοχή, 

ώστε να μπορεί να ελέγχεται η ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιείται. 

Επίσης, επεσήμανε ότι ο Δήμος Δέλτα δεν έχει εκφράσει απόψεις σχετικά με τη συγκεκριμένη Μ.Π.Ε.. 

Παρατήρησε ότι οι κάτοικοι της δυτικής Θεσσαλονίκης δεν είναι ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα, σε 

αντίθεση με αυτούς της ανατολικής Θεσσαλονίκης που σε ανάλογες περιπτώσεις αντέδρασαν. Συνέχισε 

λέγοντας ότι είναι γνωστό σε όλους πως η περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης είναι υποβαθμισμένη και πως 

παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά καρκίνου. Για τους λόγους αυτούς διαφωνεί με την πραγματοποίηση του 

έργου με τον τρόπο που προτείνεται στην Μ.Π.Ε.. 

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Εξέφρασε την ανησυχία 

του για την πιθανή χρήση τηγανελαίων και την προτεινόμενη χωροθέτηση της μονάδας σε γη υψηλής 

παραγωγικότητας.  

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

Μετά τους προβληματισμούς και τις διαφωνίες που κατέθεσαν τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής, η 

Πρόεδρος, απευθυνόμενη στην Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου, πρότεινε την αναβολή του 

θέματος και την επαναφορά του μετά την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης από τον Δήμο Δέλτα. Μετά την 

πρόταση αναβολής η κ. Πατουλίδου ζήτησε από τον κ. Ηρ. Λάτσιο, Προϊστάμενο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, να δώσει 

κάποιες διευκρινίσεις επί του θέματος, προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφιβολίες και προβληματισμοί. Ο 

κ. Λάτσιος διευκρίνισε τη θέση της υπηρεσίας σε σχέση με τη χρήση τηγανελαίων και εξέφρασε τη 

συμφωνία του με το περιεχόμενο της εισήγησης, την οποία άλλωστε έχει προσυπογράψει. Κατόπιν ζήτησε 

τον λόγο ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, ο οποίος έθεσε το θέμα της διενέργειας ελέγχων από 

τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής κ. 

Ζέρβας Γεώργιος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα, εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, προκειμένου να ερωτηθεί 

ο επενδυτής από που θα προμηθεύεται την πρώτη ύλη. Η κ. Πατουλίδου απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν 

εμπίπει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θ. και ότι συμφωνεί με τους όρους που 

έχουν ήδη τεθεί στην υπηρεσιακή εισήγηση. Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ζήτησε την 

αναβολή του θέματος, προκειμένου να υπάρχει γνωμοδότηση του Δήμου Δέλτα, εφόσον πρόκειται για 

δραστηριότητα που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Η κ. Πατουλίδου 

ανέφερε ότι κατανοεί τους προβληματισμούς, αλλά τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στην επιστημονική 

κατάρτιση των στελεχών της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης ανέφερε ότι, εάν δεν εκδώσει γνωμοδότηση η 

Μητροπολιτική Επιτροπή, το θέμα θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και θα κληθεί η Π.Κ.Μ. 

να εξηγήσει τους λόγους απουσίας της γνωμοδότησής της. Ως εκ τούτου, εμμένει στη μη αναβολή και την 

έκδοση γνωμοδότησης από τη Μητροπολιτική Επιτροπή. Κατόπιν ο κ. Λάτσιος έδωσε επιπλέον 

διευκρινίσεις σχετικά με το τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων σε γη 

υψηλής παραγωγικότητας. Στο σημείο αυτό και κλείνοντας τη συζήτηση επί του θέματος η Πρόεδρος 

επανέλαβε τη βαρύτητα της πρώτης προϋπόθεσης που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της αναφορικά με 

την καθολική απαγόρευση χρήσης τηγανελαίων – χρησιμοποιημένων σπορελαίων.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής  συζήτησης και 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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 217176 (4420)/11-05-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

752/16-05-2022 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου 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.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης 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. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, κ. Γκανούλης Φίλιππος και  

                                                          κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος καταψήφισαν) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 969,00 KW από την καύση βιορευστών’’ της εταιρείας ΣΤΑΡ ΦΡΟΣΤ 

Μ.Ε.Π.Ε., που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 1524 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σίνδου, Δ.Κ. 

Σίνδου, της Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 2202722621), σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 969,00 kWe, με καύση βιορευστών (φυτικών ελαίων 

προερχόμενων από ενεργειακές καλλιέργειες),  στο  υπ’ αριθ. 1524 αγροτεμάχιο  του αγροκτήματος Σίνδου, 

στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 12.192,00 τ.μ.  

Ως πρώτη ύλη (καύσιμο) για τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού θα χρησιμοποιηθούν βιορευστά, 

κατά περιόδους και ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, προερχόμενα από :  

 Ελαιούχους σπόρους ενεργειακών καλλιεργειών μετατρεπόμενους σε καθαρά φυτικά έλαια (vegetable 

oil), (π.χ. ελαιοκράμβης, ηλίανθος κ.α.) και τα οποία η μονάδα θα προμηθεύεται από πιστοποιημένες για 

το σκοπό αυτό (παραγωγή – διακίνηση βιορευστών) επιχειρήσεις.  

 Τηγανέλαια, χρησιμοποιημένα σπορέλαια, τα οποία η μονάδα θα προμηθεύεται συμπληρωματικά κατά 

περιόδους, από πιστοποιημένες για το σκοπό αυτό (συλλογή-επεξεργασία-διακίνηση) επιχειρήσεις.  

Ο φορέας υλοποίησης του έργου, στοχεύει στην απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού. 

Προτίθεται μελλοντικά να προμηθεύεται ποσότητες βιορευστών (κατάλληλα επεξεργασμένων ελαίων), από 

αντίστοιχες αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής – επεξεργασίας - διαχείρισης χρησιμοποιούμενων 

μαγειρικών ελαίων, όπως και από εταιρείες εμπορίας και διακίνησης φυτικών ελαίων, οι οποίες θα φέρουν τις 
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απαιτούμενες για τη χρήση τους πιστοποιήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα έλαια αυτά θα 

αποτελούν συμπληρωματική και εναλλακτική λύση καυσίμου (ά-ύλης), ανάλογα πάντα και με την κατά 

περιόδους διαθεσιμότητα των ποσοτήτων για την προμήθεια της μονάδας βιορευστών (ελαίων φυτικής 

προέλευσης προερχόμενα από αξιοποίηση ενεργειακών καλλιεργειών), τα οποία και θα αποτελούν και την 

κύρια α’-ύλη (καύσιμο) του σταθμού. 

Η διαδικασία καύσης των βιορευστών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού, περιλαμβάνει τα 

εξής στάδια:  

1. Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών.  

2. Μεταφορά βιορευστού από το τροφοδοτικό δοχείο στην είσοδο του κινητήρα εσωτερικής καύσης.  

3. Καύση βιορευστού.  

4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις ηλεκτρογεννήτριες.  

5. Διαμόρφωση, μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Μ/Σ υποσταθμού Μ.Τ. 

στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ.  

Η εγκατάσταση θα προμηθεύεται βιορευστά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα 

μεταφοράς υγρών, αφού πρώτα πιστοποιήσει την καταλληλότητά τους. Η μετάγγιση θα γίνεται με ειδική 

σωλήνωση που θα προσαρμόζεται σε κατάλληλη αρμογή επί του βυτιοφόρου και εντός των δεξαμενών 

καυσίμου της μονάδας, ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα διαφυγής τους στο περιβάλλον. Τα βιορευστά θα 

αποθηκεύονται σε μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος, ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούν τα 

πρατήρια για την αποθήκευση ορυκτών υγρών καυσίμων. Οι δεξαμενές θα διαθέτουν όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την ασφαλή κι εύρυθμη λειτουργία τους (σταθμοδείκτη, υποδομή συστήματος εισροών-εκροών, 

σύστημα προστασίας από υπερχείλιση). Επιπλέον θα περιέχουν και σύστημα εναλλάκτη θερμότητας (τύπου 

σερπαντίνας), εντός του οποίου θα κυκλοφορεί το νερό ψύξης των κινητήρων, το οποίο μέσω κλειστού 

κυκλώματος, θα χρησιμοποιείται για την προθέρμανση των βιορευστών ώστε να διατηρούνται σε 

θερμοκρασίες άνω των 45 °C προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα στερεοποίησης ειδικά τους 

χειμερινούς μήνες. Στη συνέχεια το νερό αυτό, στην έξοδό του από τις δεξαμενές, θα διοχετεύεται μέσω του 

ίδιου κλειστού κυκλώματος, στους πύργους ψύξης, για την απόρριψη του υπολειπόμενου θερμικού φορτίου με 

τη διαδικασία συναλλαγής θερμότητας. 

Σε απευθείας σύνδεση με τις μεγάλες εξωτερικές δεξαμενές, θα υπάρχει στεγασμένη εντός του κτιρίου, 

δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης του σταθμού, από την οποία με σύνδεση μέσω αντίστοιχων ειδικών 

σωληνώσεων, θα τροφοδοτείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, σε ολοήμερη βάση.  

Η αποθήκευση του βιορευστού θα μπορεί να καλύψει περίπου 15 ημέρες λειτουργίας του συστήματος για τη 

μείωση των μεταφορών. Έτσι θα τοποθετείται έλαιο συνολικά περίπου 75 m3 σε τρεις (3) ορθογώνιες 

δεξαμενές με δυναμικότητα περίπου 25 m3 η κάθε μία. 

Για τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων βιορευστών σε έκτακτες καταστάσεις που προέρχονται από τυχαία 

περιστατικά, όπως διαρροές πρώτων υλών/βιορευστών από βλάβη ή αμέλεια, στο χώρο τοποθέτησης των 

δεξαμενών αποθήκευσης του βιορευστού, θα κατασκευαστεί στεγανολεκάνη ασφαλείας ίσης χωρητικότητας 

με αυτή των δεξαμενών αποθήκευσης των βιορευστών. 

Στην περίμετρο της βάσης θεμελίωσης των δεξαμενών θα κατασκευαστεί τοιχίο ύψους 0,8m, ώστε να 

αποτελέσει εξωτερική λεκάνη ασφαλείας, τυχόν διαρροής ελαίου, χωρητικότητας μεγαλύτερης από 75 m3. 

Κατά τη συνεχή λειτουργία της ΜΕΚ του σταθμού επί 1 h και για την παραγωγή 969,00 kWh (95% Load), 

απαιτείται συνολικά καύσιμο ισοδύναμης θερμικής ενέργειας 8.395,81 MJ/h. 

Η λειτουργία της μονάδας του σταθμού θα είναι 8.000 h/year ενώ θα απαιτείται προγραμματισμένη συντήρηση 

διάρκειας ~760 ωρών ετησίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται συνολικά 

από το σταθμό και θα αποδίδεται στο Δίκτυο M.Τ. θα είναι: Εel= 969,0 kW* 8.000h= 7.752,0 ΜWh/year ή 

περίπου Εel=21,238 ΜWh/day. 

 

Φάση κατασκευής - παραγωγή αποβλήτων  

Οι εκροές υγρών αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα είναι αστικά απόβλητα του προσωπικού 

και τυχόν υγρά απόβλητα από την συντήρηση μηχανημάτων. 

Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη φάση κατασκευής (απόβλητα εκσκαφών, 

απόβλητα συσκευασιών) 

 

ΑΔΑ: 66ΚΕ7ΛΛ-8ΣΡ



http://www.pkm.gov.gr 5 

Εκπομπές ρύπων  

Όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής της εξεταζόμενης μονάδας ΑΠΕ 

προέρχονται από τα καυσαέρια των οχημάτων/μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των 

έργων, από τη σκόνη που δημιουργείται από τις εργασίες στις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες καθώς και 

από τις εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 

 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια 

Η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, δεν απαιτεί καθόλου νερό, αφού όλη η 

διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα. Επίσης η κατανάλωση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού του 

σταθμού εκτιμάται σε 45,63 m3/yr, λαμβάνοντας υπόψη ημερήσια κατανάλωση 125 lt περίπου. Η ανάγκη σε 

νερό θα καλυφθεί με τη χρήση δεξαμενής νερού χωρητικότητας 4 m3 κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, η 

οποία θα τροφοδοτείται περίπου 1 φορά μηνιαίως από αδειοδοτημένο υδροδοτικό δίκτυο μέσω βυτίου 

μεταφοράς νερού. 

 

Φάση λειτουργίας  Απόβλητα  

 

Υγρά Απόβλητα   

Κατά τη λειτουργία του σταθμού δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων δεδομένου ότι το 

κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα λαδιού είναι κλειστά κυκλώματα.  

Κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού θα υπάρχουν μικρές ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Αυτά τα 

απόβλητα λιπαντικών ελαίων που θα προκύπτουν κατά τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, θα 

συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες εντός της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα (εντός δύο 

ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. 

Υγρά απόβλητα του σταθμού, αφορούν τα αστικά λύματα του προσωπικού, τα οποία θα οδηγούνται σε 

υπόγεια στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός βόθρος) ορθογωνίου σχήματος με τοιχώματα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

 

Στερεά απόβλητα 
Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του σταθμού. 

ΚΩΔ.EKA  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΑ  

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ  

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
tn/yr  

150202*  Απορροφητικά 
υλικά, υλικά 
φίλτρων 
(περιλαμβανομέν
ων των φίλτρων 
ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται 
άλλως), 
υφάσματα 
σκουπίσματος, 
προστατευτικός 
ρουχισμός που 
έχουν μολυνθεί 
από επικίνδυνες 
ουσίες  

Φίλτρα ελαίων  Παραγωγική 
διαδικασία  

Συλλογή σε ειδικά 
στεγανά δοχεία 
εντός του 
σταθμού  

Συλλογή και 
επεξεργασία από 
κατάλληλα 
αδειοδοτημένο 
Φορέα  

<1  

160216  Συστατικά 
στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί 
από 
απορριπτόμενο 
εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που 
αναφέρονται στο 
σημείο 160215  

Σκράπ (σίδερα)  Συντήρηση Η/Μ 
εξοπλισμού  

Συλλογή σε 
χώρους εντός του 
σταθμού  

Ανακύκλωση από 
εξουσιοδοτημένο 
εργολάβο  

< 1  

160601*  Μπαταρίες 
μολύβδου  

Μπαταρίες  ΣυντήρησηΗ/Μ  
εξοπλισμού  

Συλλογή σε 
χώρους εντός του 
σταθμού  

Συλλογή και 
ανακύκλωση από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  

< 1  

160802 *  Εξαντλημένοι 
καταλύτες που 
περιέχουν 
επικίνδυνα 
μεταβατικά 
μέταλλα ή 

Εξαντλημένοι 
καταλύτες 
συστήματος 
επιλεκτικής 
καταλυτικής 
αναγωγής (SCR)  

Συντήρηση Η/Μ  
εξοπλισμού  

Συλλογή σε 
χώρους εντός του 
σταθμού  

Συλλογή και 
Ανακύκλωση από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  

1 φορά κάθε  
2 χρόνια  
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ενώσεις 
επικίνδυνων 
μεταβατικών 
μετάλλων  

200201  Βιοαποικοδομήσιμ
α απόβλητα  

Αστικά 
απορρίμματα και 
απόβλητα 
συσκευασίας  

Απασχολούμενο 
προσωπικό, 
επισκέπτες  

Συλλογή σε 
κάδους εντός του 
χώρου του 
σταθμού  

Υγειονομική ταφή 
αστικών 
απορριμμάτων μη 
επικίνδυνων στο 
Χ.Υ.Τ.Α.  

< 1  

200101  
200102  
200139  
200140  

Χαρτιά & 
χαρτόνια  
Γυαλιά  
πλαστικά  
μέταλλα  

Απόβλητα από 
συσκευασίες  

Απασχολούμενο 
προσωπικό, 
επισκέπτες  

Συλλογή σε 
κάδους εντός του 
χώρου του 
σταθμού  
Ανακύκλωση 
αποβλήτων 
Συσκευασίας  

Συλλογή και 
ανακύκλωση 
αποβλήτων 
συσκευασίας από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  

<1  

 Αέριες εκπομπές  

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή των κλασσικών ρύπων που συνδέονται με την 

καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.), όπως οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), 

μονοξειδίου το άνθρακα (CO) αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων (ΗC). 

 
Χημικός τύπος  

αέριου ρύπου  
(Ονομασία)  

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ  
ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
(ΚΥΑ οικ. 6164/2018 (ΦΕΚ 1107/Β` 27.3.2018), αρ.(7) 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2)  
 

SO2 (Διοξείδιο του θείου)  120 mg/Νm3  
NOX (Οξείδια του αζώτου)  190 mg/Νm3  

ΡΜ (Σκόνη - Σωματίδια)  20 mg/Νm3  

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 644/24133/23-08-2017 βεβαίωση χρήσεων γης της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας του 

Δήμου Δέλτα, σχετικά με το επιτρεπτό της υλοποίησης του έργου στην προτεινόμενη θέση.  

Στη συγκεκριμένη θέση του έργου δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ούτε και Σχέδιο Χωρικής 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), ενώ η θέση του γηπέδου απέχει απόσταση περίπου 

2.790m από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού (Σίνδος).  

Βρίσκεται εκτός Οικοτόπων προτεραιότητας του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ33318/3028/11-

12-98. 

Εκτός Περιοχών στις οποίες υπάρχει αξιόλογη βλάστηση (δάση, συμπαγείς θαμνώνες, δασικές εκτάσεις 

αναδασωτέες).  

Το πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θ. ότι το υπ. αρ. 1524 αγροτεμάχιο  

βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως Γεωργική γη Υψηλής Παραγωγικότητας, λόγω αναδασμού. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332 (ΦΕΚ 2638/Β/05-07-2018), η εξεταζόμενη περιοχή του έργου εντάσσεται στη 

Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) της «Χαμηλής Ζώνης Λεκανών Περιφερειακής 

Τάφρου Τ66, Ποταμών Λουδία, Αξιού, Συμπεριλαμβανομένης της Περιοχής της Πρώην Λίμνης Αρτζάν, και 

Γαλλικού, Παραλίμνιες Εκτάσεις Λίμνης Δοϊράνης, Χαμηλής Ζώνης Λεκάνης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, 

Χαμηλής Ζώνης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και Ρέματος Ανθεμούντας» (EL10RAK0008). 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης και με βάση τα αποτελέσματα της 

μοντελοποίησης συγκεντρωτικά για το τμήμα εντός της ανωτέρω ΖΔΥΚΠ, στη θέση του έργου για το 

κυριότερο εξεταζόμενο σενάριο περιόδου επαναφοράς (Τ=100 έτη) δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, 

όπως φαίνεται και στην εικόνα μοντελοποίησης. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση  σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση βιομάζας βιοαερίου ή βιορευστών σε περιοχές που εμπίπτουν 

σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και βρίσκονται εντός περιοχών κατάκλυσης για περίοδο 
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επαναφοράς Τ=50 έτη 

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης της δραστηριότητας του θέματος βρίσκεται εντός ζώνης Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας αλλά εκτός της ζώνης κατάκλυσης με περίοδο επαναφοράς Τ=100έτη και 

Τ=50έτη. Επομένως δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του ΣΔΚΠ σύμφωνα με την υπ. αρ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/52135/348/ Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΑΔΑ: 69ΛΠ4653Π8-25Ι). 

  

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

 

 Την ενίσχυση του δικτύου διασύνδεσης της περιοχής.  

 Τη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και την καλύτερη αντιμετώπιση των 

δαπανηρών ενεργειακών απωλειών που αντιμετωπίζει το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες 

στην Ελλάδα ανέρχονται σε 10% κατά μέσο όρο)  

 Την εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και τη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, 

δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, με δεδομένο ότι η μέγιστη 

παραγωγή ηλεκτρισμού από βιορευστά μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να συμπίπτει χρονικά με τις 

ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες).  

 Την στήριξη και ενίσχυση της ενασχόλησης και κατ’ επέκταση της τοπικής οικονομίας, η οποία τα 

τελευταία χρόνια δοκιμάζεται και συρρικνώνεται εξ’ αιτίας της γενικότερης οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης της χώρας, με τη δημιουργία νέας και υγιούς επιχείρησης για χρονικό ορίζοντα 

τουλάχιστον 20ετίας.  

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 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. Ως πρώτη ύλη (καύσιμο) για τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού να χρησιμοποιηθούν 

μόνο βιορευστά προερχόμενα από ελαιούχους σπόρους ενεργειακών καλλιεργειών μετατρεπόμενους 

σε καθαρά φυτικά έλαια (vegetable oil), (π.χ. ελαιοκράμβης, ηλίανθος κ.α.) και ουδέποτε 

τηγανέλαια - χρησιμοποιημένα σπορέλαια, τα οποία θα πρέπει να πηγαίνουν για αναγέννηση και 

μετατροπή τους σε  βιοντήζελ .     

2. Εφόσον το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας θα πρέπει να 

εφαρμόζονται οι περιορισμοί για τις μονάδες βιομάζας βιοαερίου και βιορευστών  του άρθρου 26 του 

Ν. 4496/17. 

3. Να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία της μονάδας έτσι ώστε να τηρούνται οι 

θεσμοθετημένες οριακές τιμές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΜΕΡΟΣ 2 – 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2).  

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

αυτών.  

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. 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 Δήμου. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-07-

2021) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

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

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

8. Να τεθούν όρια θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας βάσει του ΠΔ 1180/81. Σε 

περίπτωση υπέρβασης των ορίων να ληφθούν άμεσα κατάλληλα μέτρα αντιθορυβικής προστασίας 

από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας.  

9. 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.  
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10. 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 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 

10. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

11. Γκανούλης Φίλιππος 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

 

  

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 66ΚΕ7ΛΛ-8ΣΡ


		2022-06-15T10:37:34+0300
	Athens




