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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση 

παραγωγής βιοαερίου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΚ ΙΚΕ µε αναερόβια χώνευση µη επικινδύνων αποβλήτων και 
αγροτικών πρώτων υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 999 ΚW’’ που 

πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 592 Α αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νεοχωρούδας, ∆.Ε. 

Καλλιθέας, του ∆. Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2001242128) 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

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

της εταιρείας ΒΙΟΤΕΚ ΙΚΕ µε αναερόβια χώνευση µη επικινδύνων αποβλήτων και αγροτικών πρώτων 
υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 999 ΚW’’ που πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 592 Α αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νεοχωρούδας, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆. 

Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2001242128)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. 

πρωτ. 1484/16-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία 

έδωσε το λόγο στον κ. Ευαγ. 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.: 349038 (8131)/14-09-2020 εισήγηση του 

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

Θεσσαλονίκης. ∆ιευκρίνισε ότι πρόκειται για νέα δραστηριότητα και αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά, τη 

λειτουργία και τα οφέλη της. Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού µέλους, 
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σχετικά µε το πόσες τέτοιες µονάδες µπορούν να αδειοδοτηθούν στην περιοχή. Στην ερώτηση απάντησε ο 

κ. Παπαδόπουλος. Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, ο οποίος 
έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση µε το ερώτηµα της κ. Αγαθαγγελίδου προς ενηµέρωση του 

Σώµατος. Οι ανωτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις έχουν αποτυπωθεί στο ηχογραφηµένο αρχείο της 
συνεδρίασης.  
•  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, σχολίασαν ότι τόσο η χωροθέτηση αυτών των µονάδων όσο και η 

δυνατότητα απορρόφησής τους είναι σοβαρό ζήτηµα που πρέπει να εξεταστεί και δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

θετικά µε την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, 
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει 
η υπηρεσία. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, υπέβαλε και γραπτώς 
την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «∆εν κρίνουµε 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 βάση από το αν 
εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηµατικούς οµίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους «επενδυτές». 

Σαν µέλη ενός πολιτικού οργάνου, είµαστε αναγκασµένοι να κρίνουµε 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.  

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 
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 
καλλιέργειας ελαιοκράµβης ή άλλων ενεργειακών φυτών  που απαιτούνται για την τροφοδότηση της κάθε 
µονάδας. 
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 3000 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 300-

400 αγελάδων. 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  µε όρους που να επιτρέπουν την επαναχρησιµοποίηση ως πιο φιλική 

στο περιβάλλον. 

Ειδικά για το συγκεκριµένο έργο σηµειώνουµε ότι: 
1. Χωροθετείται µέσα σε ζώνη υψηλού κινδύνου πληµµύρας 50 ετών κάτι που κατά τη γνώµη µας 

δηµιουργεί τεράστιους κινδύνους για το περιβάλλουν 

2. Ότι η ∆ΕΥΑ Ωραιοκάστρου θέτει ως προϋπόθεση για την υδροδότησή της την επάρκεια νερού χωρίς να 

διευκρινίζει ότι πράγµατι υπάρχει ενώ είναι γνωστό ότι σε ορισµένες περιοχές του δήµου υπάρχει 
ανεπάρκεια νερού ύδρευσης τουλάχιστο ορισµένες εποχές του έτους. 

Επιπλέον διατηρούµε 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 µας ενάντια στην λεγόµενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 
παραγωγής - εµπορίας ενέργειας, αλλά και µε τις επιµέρους επισηµάνσεις που αναφέραµε, ψηφίζουµε 
κατά.»  

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Ανέφερε ότι είναι 
γνωστή η θέση της παράταξης που εκπροσωπεί σχετικά µε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ωστόσο, όσον 

αφορά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, το πρόβληµα είναι ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά θέτοντας 
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πολλές και σοβαρές παρατηρήσεις. Θα έπρεπε κατά τη γνώµη του να ζητηθεί από τον επενδυτή να 

εφαρµόσει πρώτα όλα όσα έχει επισηµάνει η υπηρεσία και µετά να έρθει το θέµα προς συζήτηση και 
γνωµοδότηση. Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, οµοίως και τα 

λοιπά µέλη του Σώµατος. 
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 

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

 

 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.: 349038 (8131)/14-09-2020 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1484/16-09-2020 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. 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), τη µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ), 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  

                     (Ο  κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε και  κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                                                                                                                  

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση παραγωγής 
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βιοαερίου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΚ ΙΚΕ µε αναερόβια χώνευση µη επικινδύνων αποβλήτων και αγροτικών 

πρώτων υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 999 ΚW’’ που πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 592 Α αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νεοχωρούδας, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆. 

Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2001242128), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Το προτεινόµενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «ΒΙΟ ΤΕΚ ΙΚΕ» µε αναερόβια χώνευση µη επικίνδυνων αποβλήτων και αγροτικών πρώτων 

υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 999 kW που πρόκειται να εγκατασταθεί 
στο υπ’ αριθµόν 592Α (τµήµα γ) εκµισθωµένο αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νεοχωρούδας του ∆ήµου 

Ωραιοκάστρου, συνολικής έκτασης 10225.14 m
2
. 

Οι πρώτες ύλες (υποστρώµατα) της παραγωγικής διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης του υπό µελέτη έργου, η 

ετήσια ποσότητα τροφοδοσίας τους καθώς και ο κωδικός των πρώτων υλών – αποβλήτων, σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) είναι: 

α/α Περιγραφή Κωδικός 
ΕΚΑ 

Τροφοδοσία 

   t/d t/y6 

1 Κτηνοτροφικά απόβλητα (πτηνοτροφικές 
µονάδες κρεοπαραγωγής) 

02 01 06 15.00 4950.0 

2 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή 

επεξεργασία: συσκευασµένα προϊόντα 

τροφίµων ζωικής προέλευσης ακατάλληλα 

για κατανάλωση 

02 02 03 21.0 6930.0 

3 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή 

επεξεργασία: ληγµένα συσκευασµένα 

προϊόντα λαχανικών 

02 03 04 9.0 2970.0 

4 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή 

επεξεργασία: ληγµένα συσκευασµένα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα 

02 05 01 3.0 990.0 

5 Ενσίρωµα καλαµποκιού - 10.0 3300.0 

6 Υγρό κλάσµα µηχανικού διαχωρισµού 

χωνεµένου υπολείµµατος 
- 15.0 4950.0 

ΣΥΝΟΛΑ 73.0 24090.0 

 

Τα τελικά προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης είναι: 
� Το χωνεµένο υπόλειµµα το όποιο αποτελεί οργανικό υγρό/στερεό λίπασµα και βελτιωτικό εδάφους. 

               Το χωνεµένο υπόλειµµα υπόκειται σε µηχανικό διαχωρισµό σε διάταξη διαχωριστών τεχνολογίας           
               κοχλιωτής συµπίεσης  

� Το βιοαέριο, το οποίο είναι αέριο που αποτελείται κυρίως από µεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) καθώς και ίχνη άλλων αερίων και ουσιών. Το  βιοαέριο, µετά από την επεξεργασία του 

µε στόχο την αποµάκρυνση ανεπιθύµητων προσµείξεων (κυρίως υδρόθειου και υδρατµών), 

ξηραίνεται, συµπιέζεται και τροφοδοτείται σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) προς παραγωγή 

ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µέσω των κατάλληλων έργων 

διασύνδεσης πωλείται στο δίκτυο ενώ: 

◦ µέρος της παραγόµενης θερµικής ενέργειας εκµεταλλεύεται για τη θέρµανση της δεξαµενής 
αναερόβιας χώνευσης. 
◦ Το υπόλοιπο ποσοστό της παραγόµενης θερµικής ενέργειας εκµεταλλεύεται κατά τη λειτουργία 

του ξηραντήρα του υγρού κλάσµατος µηχανικού διαχωρισµού του χωνεµένου υπολείµµατος. 
 

Φάση κατασκευής - παραγωγή αποβλήτων  

 Κατά την κατασκευή του υπό µελέτη έργου αναµένονται εκροές υγρών αποβλήτων από το προσωπικό 

κατασκευής, των οποίων η σύνθεση θα προσοµοιάζει αυτή των τυπικών οικιακών υγρών αποβλήτων.  

Κατά την κατασκευή του υπό µελέτη έργου αναµένεται η παραγωγή στερεών αποβλήτων όπως:  
� Χώµατα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 κωδικός ΕΚΑ 17 05 04  

� Ανάµεικτα αστικά απόβλητα µε κωδικό ΕΚΑ 20 03 01  

Οι εκποµπές αέριων ρύπων και σκόνης κατά τη φάση κατασκευής του υπό µελέτη έργου αποδίδονται κυρίως: 
• στη λειτουργία δοµικών µηχανών και γενικά λοιπών εργοταξιακών µηχανηµάτων και τις κινήσεις 
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βαρέων  οχηµάτων. 

• Στις χωµατουργικές εργασίες και την πιθανή απόθεση σωρών των προϊόντων εκσκαφής. 
 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια 

Οι απαιτήσεις του υπό µελέτη έργου κατά τη φάση λειτουργίας σε νερό είναι 1.279,5m
3
/y και αναλύονται   ως 

ακολούθως : 

• Κάλυψη αναγκών προσωπικού λειτουργίας του έργου. 

• Πλύση οχηµάτων µεταφοράς πρώτων υλών στη µονάδα. 

• Πλήρωση του δικτύου σωληνώσεων για τη θέρµανση των δεξαµενών αναερόβιας χώνευσης. 
• Ενδεχόµενη ρύθµιση του περιεχοµένου ολικών στερεών στο ρεύµα τροφοδοσίας πρώτων υλών στη       

δεξαµενή αναερόβιας χώνευσης, ειδικότερα κατά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας του υπό µελέτη   

έργου. 

• Κάλυψη λοιπών αναγκών πλύσης, καθαριότητας κλπ. 

Η κάλυψη των σχετικών αναγκών αναµένεται να πραγµατοποιείται από το υφιστάµενο δίκτυο υδροδότησης, 
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. 1992/17-12-2019 έγγραφο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Ωραιοκάστρου. Από τον προκαταρκτικό υπολογισµό των απαιτήσεων του υπό µελέτη έργου σε ηλεκτρική 

ενέργεια εκτιµάται ότι αυτές θα ανέρχονται σε 797 MWh/y ή περίπου στο 10% της παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 

Φάση λειτουργίας  Απόβλητα  

 

Υγρά Απόβλητα   

• Υγρά απόβλητα από την πλύση των οχηµάτων µεταφοράς των πρώτων υλών, η εκτιµώµενη παροχή των 

υγρών αποβλήτων είναι 1.0 m
3
/d. 

• Υγρά απόβλητα απορροής από την τσιµεντένια πλατφόρµα ωρίµανσης – αποθήκευσης του στερεού 

κλάσµατος µηχανικού διαχωρισµού. 

• Συµπυκνώµατα (νερό) που παράγεται κατά την προεπεξεργασία του παραγόµενου βιοαερίου και ειδικότερα 

κατά τις φάσεις της αποθείωσης (φίλτρο ενεργού άνθρακα) και της αφύγρανσης. 

 Προτείνεται η κατασκευή στεγανής δεξαµενής για την προσωρινή αποθήκευση των υγρών αποβλήτων µέχρι 
την παραλαβή τους από κατάλληλα αδειοδοτηµένο βυτιοφόρο όχηµα και τη µεταφορά τους στην  πλησιέστερη 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ). 

 

Στερεά απόβλητα 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Περιγραφή Εκτιµώµενη 

παραγωγή 

Προτεινόµενη διαχείριση 

13 02 05* Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής, 
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
µε βάση τα ορυκτά 

∆εν είναι δυνατή 

στην παρούσα 

φάση 

Συλλογή και προσωρινή 

αποθήκευση σε στεγανούς 
περιέκτες µέχρι την παραλαβή τους 
από κατάλληλα αδειοδοτηµένο 

συλλέκτη προς περαιτέρω 

διαχείριση 

13 02 06* Συνθετικά έλαια µηχανής,  
κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

∆εν είναι δυνατή 

στην παρούσα 

φάση 

Συλλογή και προσωρινή 

αποθήκευση σε στεγανούς 
περιέκτες µέχρι την παραλαβή τους 
από κατάλληλα αδειοδοτηµένο 

συλλέκτη προς περαιτέρω 

διαχείριση 

13 03 Απόβλητα έλαια µόνωσης και 
µεταφοράς θερµότητας 

∆εν είναι δυνατή 

στην παρούσα 

φάση 

Συλλογή και προσωρινή 

αποθήκευση σε στεγανούς 
περιέκτες µέχρι την παραλαβή τους 
από κατάλληλα αδειοδοτηµένο 

συλλέκτη προς περαιτέρω 

διαχείριση 

20 01 36 Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εκτός 
εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 

21, 20 01 23 και 20 01 35 

∆εν είναι δυνατή 

στην παρούσα 

φάση 

Προσωρινή αποθήκευση σε 
κατάλληλο χώρο/επιφάνεια µέχρι 
την παραλαβή τους από κατάλληλα  

αδειοδοτηµένο 

συλλέκτη προς περαιτέρω 
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διαχείριση 

20 03 01 Ανάµεικτα αστικά απόβλητα 1.5 – 2.0 kg/d Προσωρινή αποθήκευση σε 
στεγανούς περιέκτες και µεταφορά 

τους στους κάδους προσωρινής 
αποθήκευσης αστικών αποβλήτων 

του πλησιέστερου οικισµού. 

Αέριες εκποµπές  
• τα καυσαέρια της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ): 

• Τη δεξαµενή ωρίµανσης – αποθήκευσης του υγρού χωνεµένου Υπολείµµατος 
• Την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς των πρώτων υλών. 

• Την εδαφική εφαρµογή του υγρού και του στερεού οργανικού λιπάσµατος/ εδαφοβελτιωτικού: κατά 

την εδαφική εφαρµογή αναµένεται η εκποµπή αµµωνίας (NH3), N2Ο και οσµών 

• Τη λειτουργία του λέβητα πετρελαίου κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του υπό µελέτη έργου και 
για χρονικό διάστηµα που αναµένεται να κυµαίνεται µεταξύ 20 και 60 d για τη θέρµανση των 

δεξαµενών αναερόβιας χώνευσης. 
• Τη λειτουργία του ξηραντήρα του υγρού κλάσµατος µηχανικού διαχωρισµού του χωνεµένου 

υπολείµµατος 

Επιπλέον, τα πιθανά σηµεία έκλυσης οσµών συνοψίζονται στα εξής: 

• Παραλαβή των πρώτων υλών της παραγωγικής διαδικασίας. 
• ∆ιεργασία της αναερόβιας χώνευσης. 
• Αποθήκευση χωνεµένου υπολείµµατος και εδαφική εφαρµογή. 

 

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  

Η υπ’ αρ. πρ. 201609/4839/18-05-2020 Βεβαίωση Χωροθέτησης του υπό µελέτη έργου που εκδόθηκε από το 

Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Ενδεικτικά τα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι τα εξής:  
• Συµβολή προς την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής: 
• Ενίσχυση της ασφάλειας και της αειφορίας του εθνικού ενεργειακού εφοδιασµού στηριζόµενη σε 

περιφερειακούς πόρους και µείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές. 
• Συµβολή στη µείωση των εκποµπών του αερίου του θερµοκηπίου 

• Μείωση του όγκου των οργανικών βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων που χρησιµοποιούνται ως 
υποστρώµατα της παραγωγικής διαδικασίας και του κόστους διαχείρισης τους. 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
• Παραγωγή υγρού λιπάσµατος και εδαφοβελτιωτικού 

• Μείωση των οσµών από την χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων ως υπόστρωµα της παραγωγικής 
διαδικασίας 

• Κλειστός κύκλος θρεπτικών συστατικών όπως αζώτου, φωσφόρου και καλίου και  άνθρακα. 
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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 αντιρρυπαντική τεχνολογία για τη µείωση των 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου (NΟx) και διοξειδίου 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. 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.  

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

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

9. 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 
από τον φορέα λειτουργίας της µονάδας.  

10. 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.  

11. 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 

 

Χ 
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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. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Γκανούλης Φίλιππος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 
10. Παπαστεργίου Χρήστος 
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
12. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
13. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 
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