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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου: 
“Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ισχύος 997,50 kW, με καύση βιορευστών, 
της εταιρείας με την επωνυμία 
¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ Ι.Κ.Ε.¨ που 
προτείνεται να εγκατασταθεί σε τμήμα του 
αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση ¨Φτελιά¨ 
της Τ.Κ. Βρυσακίου, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Δ. 
Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας” (ΠΕΤ 
2106559723)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/01-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  89  / 2021 

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. 
πρ. οικ. 685706(815)/27-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 27-10-2021 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. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            

3. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

4. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

5. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

6. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

7. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 

 
 

10.   Τζιουβάρας Χρήστος-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 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί 
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με 
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου: “Σταθμός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 997,50 kW, με καύση βιορευστών, της εταιρείας 
με την επωνυμία ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ Ι.Κ.Ε.¨ που προτείνεται να 
εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση ¨Φτελιά¨ της 
Τ.Κ. Βρυσακίου, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας” (ΠΕΤ 
2106559723)» και έδωσε το λόγο στην  κα. Βασσάλου Άννα, υπάλληλο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.E. Ημαθίας, η οποία έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 512061(2491)/15-10-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.E. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής: 

‘Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016), 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ._2482/03-10-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. '708) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

4. Την με αριθμ. οικ. 570607(7712)/2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

3475Β/16-09-2019) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”” 

5. Την με αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

3745Β/10-10-2019) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ””, ως ισχύει 

6. Την με αριθμ. 787584(6143)/31-12-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (ΦΕΚ 

4931Β/31-12-2019) “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

7. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-2002) “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” και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” 

8. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής”, όπως ισχύει 
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9. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” 

10. Την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 

απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, όπως ισχύει 

11. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-04-2013) “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 

ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 

3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, 

των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες 

αυτές θέματος”, όπως ισχύει 

12. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/05-01-2014) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 

και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 

της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ 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” 

13. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 

ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας”, όπως ισχύει 

14. Το, με α.π. 481335(602)/30-07-2021, έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με συνημμένο φάκελο ΜΠΕ [αρ. πρωτ.: 512061(2491)/13-08-2021] 

15. Το, με α.π. 157203/29-07-2021, έγγραφο του Τμ. Περ/κού & Χωρ. Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περ/ντος 

& Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ., Α.Δ. Μ.-Θ. [αρ. πρωτ.: 625696(2960)/04-10-2021] 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θέση/έκταση: Το εξεταζόμενο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί επί τμήματος του αγροτεμαχίου 
με αριθ. 52 (σε έκταση 45.309,50 τ.μ. εκ της συνολικής έκτασης των 90.619,00 τ.μ.), στη θέση ¨Φτελιά¨ 
της Τ.Κ. Βρυσακίου, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας, με συντεταγμένες κορυφών 
(σύστημα ΕΓΣΑ’ 87): 

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ 

Α 363944,85 4497894,24 

Β 364062,99 4497957,97 

Γ 364223,33 4497660,99 

Δ 364105,18 4497597,26 

Το γήπεδο (εντός του οποίου δεν υφίσταται καμία άλλη δραστηριότητα) βρίσκεται ~83 m 
βορειοδυτικά του οικισμού Βρυσακίου, ~450 m νοτιοανατολικά από το Νησί, 2.110 m βορειοανατολικά 
από το Καμποχώρι και ~3.120 m δυτικά από την πόλη της Αλεξάνδρειας. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 
πεδινή, πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χωρίς δασική βλάστηση. 

Χρήσεις γης/Προστατευόμενες περιοχές/Λοιπά στοιχεία: Το υπ’ αριθ. 52 αγροτεμάχιο του 
Αγροκτήματος Βρυσακίου ανήκει σε Περιοχή Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα, 
σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 545ΑΑΠ/26-10-2009). Επίσης, στη συγκεκριμένη θέση 
δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), ούτε και Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών υπό ειδικό 
καθεστώς προστασίας (δίκτυο Natura 2000, καταφύγια άγριας ζωής). Στην άμεση περιοχή μελέτης (ΥΔ 
Κεντρ.Μακεδονίας - GR10), δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένα επιφανειακά υδατικά συστήματα. Η περιοχή 
εντάσσεται στο υπόγειο υδατικό σύστημα ¨Κάτω ρου Αλιάκμονα¨ (κοκκώδες) της ΛΑΠ Αξιού. Στην 
περιοχή μελέτης δεν απαντάται κάποια θέση, περιοχή ή/και μνημείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Περιγραφή έργου/Παραγωγική διαδικασία: Το προτεινόμενο έργο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμό καύσης βιορευστών (καθαρά φυτικά έλαια, ως επί το πλείστον κραμβέλαιο και 
ηλιέλαιο, καθώς και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια π.χ. τηγανέλαια, ως συμπληρωματική και εναλλακτική 
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λύση), θα έχει συνολική μέγιστη ισχύ παραγωγής 997,5 kW. Θα χρησιμοποιηθεί ένα (1) 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αποτελούμενο από μία (1) εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.) 
και μία (1) μηχανή ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής και εκτιμάται ότι θα ανέρχεται 
περίπου σε 8.000 ώρες ετησίως, ενώ περίπου 760 ώρες/έτος θα χρειάζονται για την προγραμματισμένη 
συντήρηση του εξοπλισμού. Στο σταθμό θα απασχολούνται 6 άτομα συνολικά σε μόνιμη βάση (1 
μηχανικός και 5 εργάτες). 

Για τις ανάγκες του έργου, η πρόσβαση στην περιοχή θα γίνεται από το υφιστάμενο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο και τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, ο οποίος διέρχεται βόρεια του υπ’ αριθμ. 52 
αγροτεμαχίου. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών 
έργων. Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται σε 6 μήνες. 

H φάση λειτουργίας της μονάδας, περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

- Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών σε μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος (7-8 
δρομολόγια βυτιοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 20 m3/μήνα). 

- Μεταφορά βιορευστού από τις αποθηκευτικές δεξαμενές σε δοχείο ημερήσιας τροφοδοσίας 
και κατόπιν στην είσοδο του κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

- Καύση πρώτης ύλης (βιορευστού), έπειτα από φιλτράρισμα και προθέρμανσή της. 

- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια. 

- Διαμόρφωση, μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο 
Διανομής της ΔΕΗ (παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος τάσης 0,4 kV και μετασχηματισμός σε 20 kV για να 
συνδεθεί στο Δημόσιο Δίκτυο). Σε απόσταση περίπου 120 m από την εξεταζόμενη θέση διέρχεται γραμμή 
μεταφοράς Μ.Τ. Η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο της ΔΕΗ θα γίνει με κατασκευή νέου δικτύου 
εναέριας γραμμής μέσης τάσης της ΔΕΗ. 

Μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού (έπειτα από τουλάχιστον 20 χρόνια), ο φορέας του 
έργου δεσμεύεται στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου στην πρότερή του μορφή. Πιο συγκεκριμένα, θα 
γίνει αποξήλωση του Η/Μ εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάσταση της 
βλάστησης. 

 

Πρώτες ύλες/Προϊόντα: Τα βιορευστά που θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από το σταθμό 
θα προέρχονται από ελαιούχους σπόρους ενεργειακών καλλιεργειών μετατρεπόμενους σε καθαρά 
φυτικά έλαια (π.χ. ελαιοκράμβη, ηλίανθος κ.α.), ενώ συμπληρωματικά κατά περιόδους θα 
χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιημένα σπορέλαια (π.χ. τηγανέλαια), τα οποία σε κάθε περίπτωση η 
μονάδα θα προμηθεύεται από πιστοποιημένες για το σκοπό αυτό (συλλογή - επεξεργασία - διακίνηση) 
επιχειρήσεις. Παράλληλα, στα ενδιάμεσα ολιγόλεπτα διαστήματα συντήρησης του εξοπλισμού, θα 
χρησιμοποιείται βιοντήζελ. 

Οι ποσότητες πρώτων υλών που θα καταναλώνονται ετησίως στη μονάδα θα είναι: 

 Βιορευστά (συνεχή λειτουργία) 1.847,417 tn/έτος 

 Βιοντήζελ (~ για 15 min/κύκλο συντήρησης) 213,634 kg/έτος 

Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ, για τον 
προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας (8.000 ώρες/έτος) και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες, εκτιμάται 
ότι θα είναι περίπου 7,98 GWh. 

Από την καύση του βιορευστού θα υπάρχει παράλληλα και παραγωγή θερμικής ενέργειας, ένα 
μέρος της οποίας θα χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του ελαίου και του αέρα καύσης, τη μείωση 
του ιξώδους του καυσίμου, με σκοπό την τελειοποίηση της καύσης και την αύξηση της συνολικής 
απόδοσης του συστήματος, ένα άλλο μέρος για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
τους χειμερινούς μήνες και το υπόλοιπο θα αποδίδεται στο περιβάλλον, αφού πρώτα ψυχθεί μέσω 
κατάλληλου πύργου ψύξης κλειστού κυκλώματος. Επιπλέον, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο 
προεγκατάστασης εξοπλισμού αξιοποίησης του θερμικού φορτίου, για μελλοντική εκμετάλλευση της 
θερμότητας (π.χ. υδροπονικές καλλιέργειες σε όμορα οικόπεδα, τηλεθέρμανση παρακείμενων κτιρίων 
κ.α.). 

 

Χρήση νερού/ενέργειας: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών δεν απαιτεί 
καθόλου νερό, εφόσον η όλη διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα λαδιού. Για την κάλυψη των 
αναγκών του προσωπικού σε νερό (περίπου 45,63 m3/έτος), θα χρησιμοποιηθεί δεξαμενή 
πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 4,00 m3, η οποία θα τροφοδοτείται περίπου μία (1) φορά το μήνα από 
αδειοδοτημένο υδροδοτικό δίκτυο, μέσω βυτίου μεταφοράς νερού. 

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού εκτιμάται σε περίπου 5-7% της 
εγκατεστημένης ισχύς (το μέγιστο ανά ημέρα), την οποία θα προμηθεύεται από το δίκτυο της ΔΕΗ, 
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κυρίως για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, το φωτισμό της εγκατάστασης, τα συστήματα 
ελέγχου και παρακολούθησης και τη λειτουργία των βοηθητικών χώρων του σταθμού. 

Εκπομπές & διαχείριση αποβλήτων:  

α) Υγρά απόβλητα: Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι μικρές ποσότητες παραγόμενων 
υγρών αποβλήτων θα προέρχονται από το προσωπικό (χρήση χημικής τουαλέτας) και από τη 
συντήρηση των μηχανημάτων. Δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά τη 
λειτουργία του σταθμού, δεδομένου ότι τα κυκλώματα ψύξης και λαδιού είναι κλειστά. Τα υγρά απόβλητα 
από τους χώρους υγιεινής (45,63 m3/yr) θα οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο, απ’ όπου θα 
μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Αλεξάνδρειας. Κατά τη 
συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα παράγονται μικρές ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (< 1,5 
tn/έτος), οι οποίες θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλους περιέκτες και θα παραδίδονται άμεσα 
σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Επίσης, μεριμνώντας για τη συλλογή 
τυχόν διαφυγόντων υγρών σε έκτακτες καταστάσεις, στο χώρο τοποθέτησης των δεξαμενών 
αποθήκευσης του βιορευστού, θα κατασκευαστεί στεγανολεκάνη ασφαλείας, ίσης χωρητικότητας με αυτή 
των δεξαμενών. 

β) Στερεά απόβλητα: Τυχόν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη 
φάση κατασκευής (π.χ. ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών < 20 m3), θα διαχειριστούν σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010), ως ισχύει. Τα απορρίμματα αστικού τύπου (< 1,5 
tn/έτος), θα αποθηκεύονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται στα συνεργεία αποκομιδής 
του Δήμου Αλεξάνδρειας. Άλλα παραγόμενα στερεά απόβλητα, όπως απόβλητα συσκευασιών, 
συσσωρευτές, εξαντλημένοι (απενεργοποιημένοι) καταλύτες του συστήματος επιλεκτικής καταλυτικής 
αναγωγής (S.C.R.) κ.α., θα διαχωρίζονται ανά κατηγορία υλικού, θα αποθηκεύονται εντός του χώρου της 
μονάδας και θα παραλαμβάνονται άμεσα από αδειοδοτημένες εταιρείες για περαιτέρω διαχείρισή τους. 
Παρόμοιος θα είναι ο τρόπος που θα διαχειρίζονται οι μικρές ποσότητες στερεού υπολείμματος 
φίλτρανσης (πάστας), οι οποίες θα συλλέγονται αρχικά σε ενσωματωμένους συλλέκτες του φίλτρου, 
καθώς και τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά/προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια ή ειδικό 
γεωύφασμα), με τα οποία θα απομακρύνεται οποιαδήποτε τυχόν διαρροή σε υγρή μορφή στο χώρο που 
συμβαίνει. 

γ) Αέρια απόβλητα: Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης κατά τη μικρή 
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών (~6 μήνες), θα προέρχονται από τα καυσαέρια των 
οχημάτων/μηχανημάτων, τη σκόνη από τις εργασίες στις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, καθώς και 
από τις εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό. Οι επιπτώσεις αυτές, εκτός από 
μικρές, θα είναι προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές κατά την 
παραγωγική διαδικασία, αφορούν στην 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), 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ) και υδρογονάνθρακες (HC). Για τον 
περιορισμό των εκπομπών NOx και CO, θα εγκατασταθεί στη Μ.Ε.Κ. σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής 
αναγωγής (Selective Catalytic Reduction), ενώ για τα σωματίδια ΡΜ, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά φίλτρα 
συγκράτησης. Δεδομένου ότι οι εκπομπές SO2 από μονάδες καύσης βιορευστών είναι μηδαμινές, λόγω 
της χαμηλής συγκέντρωσης θείου (S) του καυσίμου, δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων μείωσης 
των εκπομπών SO2. Τέλος, στη Μ.Ε.Κ. θα τοποθετηθεί όργανο καταγραφής/ανάλυσης αερίων ρύπων για 
τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο αναλυτής αερίων θα 
ανιχνεύει, επίσης, την παραγωγή δυσμενών οσμηρών ουσιών που πιθανώς προκύψουν, οπότε και θα 
γίνεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας, ώσπου να σταματήσει η εκπομπή των Η/C. Ο 
θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τμήματα του Η/Μ εξοπλισμού, ωστόσο με 
κατάλληλο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να 
προκαλέσει αξιόλογη αύξηση της στάθμης του θορύβου. 

Κατάταξη/Λοιπά στοιχεία: Το έργο/δραστηριότητα σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 
Β/13-1-12), ως ισχύει κατατάσσεται ως εξής: 

Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

5 
Ηλεκτροπαραγωγή 
από σταθμούς 
βιορευστών  

P > 10 MW 
P ≤ 10 MW 
(997,50 kW) 

 

Παρατηρήσεις:  - P: εγκατεστημένη ισχύς 

 - Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης) ακολουθούν την 
κατηγορία του κυρίως έργου. 

Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις 
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Χερσαίες 
εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης 
πετρελαίου, υγρών 
καυσίμων και χημικών 
προϊόντων… 

>200.000 
m3 ή t 

200.000 – 
50.000 m3 ή t 

> 20.000 m3 ή 
t & > 90 μόρια 
ή 

≤ 20.000 m3 ή 
t & > 150 
μόρια  

Οι δραστ/τητες που δεν 
υπάγονται στην κατ. Α 
και η αποθηκ. ικανότητά 
τους είναι μεγαλύτερη 
από 10 t 
(75m3 & 20 μόρια) 

Παρατηρήσεις:  Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης. Τα m3 ή t 
αναφέρονται αντίστοιχα στην περίπτωση αποθήκευσης υγρών ή στερεών προϊόντων (πλην 
στερεών καυσίμων)… 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο, στο σύνολό του, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 
της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-12), ως ισχύει. 

Να σημειωθεί ότι: 

α) Η δραστηριότητα, βάσει των Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 119Α/27-6-2006) και Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 
85Α/4-6-2010), ως ισχύουν, εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 
2464Β/03-12-2008). Παρά ταύτα, στη ΜΠΕ εξετάζονται τα κριτήρια χωροθέτησης για την εγκατάσταση 
του σταθμού, βάσει του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις ΑΠΕ (άρθρο 18). 

β) Σύμφωνα με την ΜΠΕ, στο γειτονικό τμήμα του υπ’ αριθμ. 52 αγροτεμαχίου με το οποίο το 
εξεταζόμενο γήπεδο συνορεύει ανατολικά, έχει εκδοθεί για λογαριασμό της εταιρείας ¨ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, η υπ’ αριθ. πρωτ. 2944/27-04-2018 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ/Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ: 6ΚΘΟΡ1Υ-ΒΩ2), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 5408/12-07-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΚΛΧΟΡ1Υ-ΥΟΒ), για την εγκατάσταση και 
λειτουργία παρόμοιου τύπου μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών, εγκατεστημένης ισχύος 
500 kWe, για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία υλοποίησης. Σχετικά με την 
ενδεχόμενη υλοποίηση, συνύπαρξη και ταυτόχρονη λειτουργία με το υπό εξέταση προτεινόμενο έργο και 
του άλλου παρόμοιου σταθμού στην περιοχή, δεδομένου της φύσεως των έργων και του σχετικά μικρού 
μεγέθους τους (μονάδες ΑΠΕ, ισχύς περίπου 1000 & 500 kW αντίστοιχα), δεν τίθεται θέμα εκτεταμένων 
συσσωρευτικών δράσεων, συνεργιστικών επιπτώσεων και τυχόν αθροιστικών επιβαρύνσεων, τόσο στο 
επίπεδο σχεδιασμού, όσο και στο επίπεδο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου (κεφ. 9,12 της ΜΠΕ). 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Για την εισήγηση της Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη: 

- Τα περιεχόμενα της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία είναι 
σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-2014), όπως ισχύει. 

- Το γεγονός ότι μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 481335(602)/30-
07-2021 ανακοίνωσης - πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, δεν 
κατατέθηκαν απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και γνωμοδοτήσεις των φορέων 
εκπροσώπησης των πολιτών (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές Επιτροπή/ές 
Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

- Τα ως άνω αναφερθείσα σημεία που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο. 

Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και εισηγούμαστε θετικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας του θέματος, εφόσον 
τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, χωρίς 
την απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων από αυτούς που θέτει η κείμενη Νομοθεσία, με την 
επισήμανση των παρακάτω: 

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς 
και Υπηρεσίες για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις θα εξετασθούν από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειών. 

2. Τυχόν διορθώσεις/αλλαγές που ενδεχομένως γίνουν έπειτα από υπόδειξη άλλων υπηρεσιών, να 
αποσταλούν, πέραν την αδειοδοτούσας αρχής και στην υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου 
του έργου. 

3. Σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητο (χαρακτηρισμός έκτασης ως προς την 
παραγωγικότητα), να εφαρμοστεί το άρθρο 26 του Ν. 4496/17 (ΦΕΚ 170Α'/08-11-2017), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν. 4602/19 (ΦΕΚ 45Α'/09-03-2019), σχετικά με τις 
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προϋποθέσεις εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά σε 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. 

4. Τα βιορευστά από την αξιοποίηση ενεργειακών καλλιεργειών που θα χρησιμοποιηθούν ως α΄ 
ύλη της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 20 του 
Ν. 4062/12 (ΦΕΚ 70Α'/30-03-2012), ως ισχύει και να είναι απόλυτα συμβατά με τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Β, ως ισχύει, που αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

5. Για την απόδειξη συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
175700/16 (ΦΕΚ 1212Β'/26-04-2016), ως ισχύει, ο φορέας του έργου οφείλει να ζητάει και να 
παραλαμβάνει από τον πιστοποιημένο προμηθευτή, βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αυτά 
για κάθε αποστολή και παραλαβή ποσότητας βιορευστών που θα χρησιμοποιηθούν στη μονάδα. 

6. Τα χρησιμοποιημένα σπορέλαια π.χ. τηγανέλαια - βρώσιμα έλαια (προερχόμενα από απόβλητα 
με ΕΚΑ 20 01 25) που θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά κατά περιόδους ως καύσιμη ύλη, θα 
πρέπει η μονάδα να τα προμηθεύεται από κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων βρώσιμων ελαίων. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται απευθείας επεξεργασία 
αποβλήτων βρώσιμων ελαίων με ΕΚΑ 20 01 25 στην υπό αδειοδότηση μονάδα. 

7. Για τη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιείται μόνο το είδος και η ποσότητα της πρώτης 
ύλης που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη. Απαγορεύεται η χρήση πρώτης ύλης άλλης πλην 
της αναφερόμενης, χωρίς προηγουμένως να έχει υποβληθεί αίτημα για την Τροποποίηση της 
ΑΕΠΟ. 

8. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ και σε καμία 
περίπτωση δεν θα γίνεται αποθήκευσή της σε συσσωρευτές. 

9. Το συνολικό μήκος της εναέριας γραμμής μέσης τάσης της ΔΕΗ για τη σύνδεση του σταθμού με 
το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ, το ακριβές σημείο σύνδεσης, ο τρόπος και οι 
μετρητικές διατάξεις με τις απαραίτητες ρυθμίσεις τους, να καθοριστούν επακριβώς σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του αρμόδιου φορέα. 

10. Να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης της παραγόμενης θερμικής 
ενέργειας από τη Μονάδα Εσωτερικής Καύσης. 

11. Εφόσον το νερό που απαιτείται για χρήση στη μονάδα μεταφέρεται με βυτιοφόρο, ο ιδιοκτήτης 
του υποχρεούται να διαθέτει αντίγραφο της άδειας χρήσης νερού του δικαιούχου του σημείου 
υδροληψίας. 

12. Για όλα τα στερεά απόβλητα που διατίθενται, να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης και 
τα στοιχεία των παραληπτών. 

13. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας 
της εγκατάστασης (μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οικιακού τύπου απορριμμάτων, 
αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει (ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909), Ν. 4042/2012 (Α΄ 
24), Ν. 2939/2001 (Α΄ 179), ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β΄ 383), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (Β΄ 791), ΚΥΑ 
8668/2007 (Β΄ 287)). Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών να διαχειριστούν 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010), ως ισχύει. 

14. Για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία του σταθμού, η 
αδειοδοτούσα αρχή να λάβει υπόψη της την τροποποίηση του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70Α) [άρθ.20], 
με τον Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101Α) [άρθ.25]. 

15. Να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την καταστολή και την αποφυγή διαρροών εκπομπών 
αερίων ρύπων στο περιβάλλον και τη μείωση του προκαλούμενου θορύβου. 

16. Να εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα ελέγχων και συντήρησης του εξοπλισμού στο χώρο της 
εγκατάστασης και των αντιρρυπαντικών συστημάτων, για να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργική τους 
κατάσταση και να τηρείται αρχείο ελέγχων/συντήρησής τους. 

17. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 6164/18 (ΦΕΚ 1107Β/27-03-
2018), που αφορά στον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από 
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. 

18. Εάν κριθεί απαραίτητο, για τον περιορισμό των εκπομπών οσμηρών ουσιών, να εξεταστεί η 
δυνατότητα εφαρμογής μιας από τις προτεινόμενες τεχνικές της παρ. 10.8 της ΜΠΕ (π.χ. βιολογική 
επεξεργασία, προσρόφηση πάνω σε επιφάνεια κάποιου υλικού κ.α.) ή οποιασδήποτε άλλης 
κατάλληλης τεχνικής δέσμευσης των οσμών. 

19. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη και ιδιαιτέρως όσα 
περιλαμβάνονται στο Κεφ.11 ¨Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση¨ και στο Κεφ.10 
¨Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων¨, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε 
ισχύουσα σχετική νομοθεσία.” 
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Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος λέγοντας 
ότι ως παράταξη παγίως εκφράζουνε σοβαρές επιφυλάξεις για την προμήθεια 
πρώτης ύλης τέτοιων μονάδων από ελαιοκράμβη, καλλιέργεια που συνήθως 
προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά και από γειτονικές ή πιο μακρινές 
ευρωπαϊκές χώρες. Η παραγωγή ενέργειας από καύση κραμβέλαιου έχει δεχτεί 
έντονη κριτική για το κατά πόσο είναι φιλική προς το περιβάλλον, εφόσον για την 
παραγωγή ενός λίτρου κραμβέλαιου απαιτούνται 0,8 λίτρα ορυκτών καυσίμων 
(diesel), ενώ καταλαμβάνεται και καλλιεργήσιμη έκταση στην οποία θα ήταν 
προτιμότερο να καλλιεργηθούν φυτά που προορίζονται για τρόφιμα. Επιπλέον, η 
μεταφορά πρώτης ύλης από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά επιβαρύνει ακόμη 
περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η λειτουργία και αυτής της μονάδας 
απαιτεί συνεχή ανθρώπινη και εξειδικευμένη επίβλεψη και υπό την πίεση της 
μεγιστοποίησης του κέρδους οι επενδυτές το αποφεύγουν. Είναι πολύ πιθανό ότι θα 
υπάρξουν αστοχίες (υγρές ή αέριες διαρροές), αλλά και υπό κανονική λειτουργία η 
καύση ελαίου παράγει αέριους ρύπους. Συνεπώς, αν η Διοίκηση δεν οργανώσει 
καλύτερα το θέμα ελέγχου και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κάθε παρόμοιας 
μονάδας, και μέχρι να ενεργοποιηθεί ο συνεταιριστικός χαρακτήρας των επενδύσεων 
ΑΠΕ, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε τέτοιες μονάδες. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού 
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και 
αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής 
Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της 
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 
“Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 997,50 kW, με καύση 
βιορευστών, της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ Ι.Κ.Ε.¨ που 
προτείνεται να εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση 
¨Φτελιά¨ της Τ.Κ. Βρυσακίου, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας” 
(ΠΕΤ 2106559723), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο 
έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 512061(2491)/15-10-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας). 
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Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Θωμά Δήμητρα και 
Αβραμόπουλος Σωτήριος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                                         
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