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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  κατασκευής και λειτουργίας μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη καύση 
βιομάζας ισχύος 1,00MW, της εταιρείας ΒΙΟΜΕΛΛΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ που πρόκειται να εγκατασταθεί στο 
αριθ. 1141 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγροσυκιάς, 
της ΔΕ Πέλλας, του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/15-11-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  106 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 11η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 801303(791)/11-11-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 11-11-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 7ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

κατασκευής και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη καύση βιομάζας 

ισχύος 1,00MW, της εταιρείας ΒΙΟΜΕΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ που πρόκειται να εγκατασταθεί στο 

αριθ. 1141 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγροσυκιάς, της ΔΕ Πέλλας, του Δήμου Πέλλας 

τηςΠ.Ε. Πέλλας» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος  κ. Ζέρζη Πέτρο, Περιφερειακό 

Σύμβουλο  Π.Ε. Πέλλας, ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 627209(2170)/03-10-2022 εισήγηση του 

Τμήματος  Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας η οποία έχει ως εξής: 
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1.Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160 )), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 

2.Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης 

και ρυθμίσεις θεμά των για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 
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3.Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 

κλιμα τικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής» 

4.Ν. 3468/20 06 (ΦΕΚ Α΄ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις ». 

5.Ν4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209 )), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» 

6.Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24 «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 Περιβάλλο ντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

7.Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις ». 

8.Κ.Υ.Α. Η.Π. 3 7338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495 ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ. Α. Η.Π. 

8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄4 15 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτό πων/ ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων 

πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2 ας Απριλίου 1 979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ». 

9.Υ.Α.37674 /201 6 (ΦΕΚ Β΄2 47 1 «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». 

10.ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄Β΄4545))«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’ αριθυ . 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 . παράγραφος 9 παράγραφος 

9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

11.Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ ΕΚ Α΄Α΄87)87)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –– Πρόγραμμα Καλλικράτης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

12.Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. με αριθ. 81320 και 81320 και 77909 από 1-12-2016 

αποφάσεις του του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  -- Θράκης (ΦΕΚ Θράκης (ΦΕΚ 

Β΄4302).«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Τροποποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας 

13.Υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΠΚΜ οικ. 61/13--0101--2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

27/Υ.Ο.Δ.Δ./2027/Υ.Ο.Δ.Δ./20--0101--2022) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς  

Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας». 

14.Υπ’ αριθ. οικ.. οικ. 72217(1346)/3172217(1346)/31--0101--20222022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής   

Μακεδονίας (ΦΕΚ. 458/Β΄) ««Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή  

εξουουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων  και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

15.Υπ’ αριθ.αριθ. Π.Κ.Μ./Π.Κ.Μ./ οοικ.ικ. 113512(771)/14)/14-02-2022  Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας 

«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε 

Προϊστάμενους  των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας.»(ΑΔΑ: 

667Π7ΛΛ-1ΤΑ). 

16.Υπ’ αριθ.αριθ. 649667((606))/14-9-2022 έγγραφο του Περιφερειακού  Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. Ανακοίνωση Πρόσκληση 

του  Περιφερειακού  Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. 
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α)  Η υπό εξέταση ΜΠΕ του έργου του θέματος, υποβλήθηκε αρμοδίως, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της ΚΥΑ 104248/2006/ 
ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ και περιλαμβάνει, το κυρίως κείμενο της ΜΠΕ,  φωτογραφική παρουσίαση της περιοχής μελέτης, θεματικούς 
χάρτες με γεωγραφική, περιβαλλοντική, χωροταξική πληροφορία και σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα. 
      Αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 
1,00 MW με καύσιμο φυτική βιομάζα, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο ιδιόκτητο με αριθ. 1141 αγροτεμάχιο της Τ.Δ. 
Αγροσυκιάς  έκτασης 10.994,00 τμ., από την ΒΙΟΜΕΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ. 
     Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, θα χρησιμοποιεί σαν καύσιμη ύλη βιομάζα, η εκτιμώμενη ποσότητα της οποίας υπολογίζεται 
σε 13.185,60 tn/έτος κατά μέγιστο. Η μονάδα είναι διαστασιολογημένη να λειτουργεί για 8.000 ώρες/ έτος, δηλαδή για 334 
ημέρες/έτος.  
     Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, για προγραμματισμένο χρόνο 
λειτουργίας 8.000h ετησίως και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 6,40 GWh ετησίως. 
    Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της μονάδας, θα ανορυχθεί βιομηχανική γεώτρηση στο γήπεδο, ημερήσιας 
δυναμικότητας 20,00 m3,. 
   Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.670 μ.  από τον οικισμό Ραχώνας και 2.840μ από τον 
οικισμό Αγροσυκιάς, συνορεύει Β με αγροτική οδό, Δ και Ν με αγροτεμάχια και Α με την επαρχιακή οδό Νέας Πέλλας – 
Γουμένισσας.  
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Το σύνολο του γηπέδου του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού, σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν 
θεσμοθετημένες χρήσεις. 

 
Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης του έργου κατά (ΕΓΣΑ) 87 είναι:  

Σημείο  X  Y  

Α  373155.79  4518928.93  

Β  373310.74  4518925.68  

Γ  373282.30  4518848.62  

Δ  373154.11  4518851.31  

        Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός περιοχής ενταγμένης σε ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας ενώ η περιοχή 
μελέτης δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο ιστορικό, πολιτιστικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

       Η κατάταξη του υπό εξέταση έργου δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ομάδα 
έργων  

α/α  Είδος έργου  Υποκατηγορία Α1  Υποκατηγορία Α2  Κατηγορία Β  
 

4η  4  Εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης 
(επικινδύνων και μη) 
αποβλήτων (εργασίες 
R1, D10)  

Α) Q>3.500 tn/έτος 
επικινδύνων 
αποβλήτων ή  
β) Q>30.000 tn/έτος 
μη επικινδύνων 
αποβλήτων  

Εγκαταστάσεις που δεν 
κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία Α1  

 

4η  7α  Εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης στερεών 
μη επικινδύνων 
αποβλήτων (εργασίες 
R12, R13, D13,D15), 
πλην των 
αναφερομένων στους 
α/α 8,9 

 Q ≥ 150 tn/ημέρα 20 tn/ημέρα < Q < 150 
tn/ημέρα 

10η  7  Ηλεκτροπαραγωγή από 
σταθμούς καύσης 
Βιομάζας  

P > 10 MW P < 10 MW   

2η  6  Υδρογεωτρήσεις και 
φρεάτια κάθε χρήσης 
(εφεξής 
«υδρογεωτρήσεις»)  

Ποσότητα νερού 
προς απόληψη (V)> 
10.000.000 m³/έτος  

α) 10.000.000 

m³/έτος≥V>300.000 
m³/έτος εάν η 
υδρογεώτρηση: 
i)βρίσκεται εκτός των 
ορίων υγροτοπικών 
εκτάσεων και ii)απέχει 
από τα όρια λιμνών 
περισσότερο ων 
1.000m και  
iii)Απέχει από τη 
θάλασσα περισσότερο 
των 1.00m ασχέτως 
υψομέτρου της, ή 
ευρίσκεται σε υψόμετρο  
μεγαλύτερο των +300m 
ασχέτως απόστασης 
από τη θάλασσα  
β) 10.000.000 m³/έτος 
≥V ≥300.000 m³/έτος 
εάν οποιαδήποτε από 
τις ως άνω 
προϋποθέσεις δεν 
ισχύει  

α) 300.000 m3/έτος ≥ 
V>100.000 m3/έτος και:  
i) Ευρίσκεται εκτός των 
ορίων υγροτοπικών 
εκτάσεων και  
ii) Απέχει από όρια  
λιμνών και θάλασσας 
περισσότερο των 1.000m 
και iii)Απέχει από τη 
θάλασσα περισσότερο 
των 1.000m ασχέτως 
υψομέτρου της ή 
ευρίσκεται σε υψόμετρο 
μεγαλύτερο των +300m 
ασχέτως απόστασης από 
τη θάλασσα 
β) 150.000 m3/έτος ≥ V > 
50.000 m3/έτος, εάν 
οποιαδήποτε από τις 
ως άνω προϋποθέσεις 
δεν ισχύει 

       Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η υδρογεώτρηση εξαιρείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς η 
δυναμικότητά της θα είναι μικρότερη ακόμη και των ορίων της κατηγορίας Β. Επειδή όμως είναι συνοδό έργο τότε θα 
κατηγοριοποιηθεί και αυτή σύμφωνα με τη γενική κατάταξη του έργου. Επομένως το υπό μελέτη έργο με βάση τον παραπάνω 
πίνακα στο σύνολό του ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 και υπόκειται στην διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. 
      Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατατάσσεται στις 
δραστηριότητες Χαμηλής Όχλησης. 
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      Η συγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης θα έχει δυναμικότητα ως προς την καύσιμη ύλη ίση με 1,648 tn/ώρα < 3,00 
tn/ώρα.(Εισερχόμενη ποσότητα καύσιμης ύλης: 1,648 tn/h * 8.000 h/y = 13.183,60 tn/ημέρα) 
     Στην μονάδα θα γίνονται οι παρακάτω διαδικασίες: 
1. Είσοδος αποβλήτων – ξυλώδους βιομάζας και καταγραφή των ποσοτήτων  
2. Αποθήκευση Αποβλήτων και τροφοδοσία προς τον καυστήρα  

3. Καύση της βιομάζας και ηλεκτροπαραγωγή  

4. Τροφοδοσία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο  

5. Διαχείριση των ποσοτήτων παραγόμενης τέφρας  
 
    Η μονάδα θα αποτελείται από τις εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:  
 
1. Κτίριο αποθήκευσης καυσίμων 

2. Κτίριο τροφοδοσίας καυσίμων 

3. Κεντρικό κτίριο παραγωγής (καυστήρας, ηλεκτρογεννήτρια) 

4. Χώρος καμινάδας και συστημάτων αέριας αντιρρύπανσης 

5. Χώρος Υποσταθμών –εφεδρικούΗ/Ζ 

6. Φυλάκιο 

7. Γεφυροπλάστιγγα 

8. Βιομηχανική γεώτρηση 
   Το μίγμα του καυσίμου που θα χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση θα είναι: 
  

Είδος καυσίμου  ΕΚΑ  tn/yr  

Wood chip (θρυμματισμένο 
ξύλο)  

02 01 03  
02 01 07  
03 01 05  
15 01 03  
19 12 07  

11.300  

Wood pellet (συσσωματώματα 
ξύλου – πέλλετ)  

02 01 03  
02 01 07  
03 01 05  

1.885,60  

Σύνολο  13.185,60  

     Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα έχει ονομαστική θερμική ισχύ 7,00 MW και ονομαστική ηλεκτρική ισχύ 1,00 MW. 
     Η ετήσια παραγόμενη θερμική ενέργεια θα ανέρχεται σε :  
7,00 MW X 8.000 h/y X 0,85 (βαθμός απόδοσης καύσης) = 47.600 MWh θερμικής ενέργειας το έτος.  
     Η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανέρχεται σε:  

1,00 MW X 8.000 h/y X 0,85 (βαθμός απόδοσης) = 6.800 MWh ηλεκτρικής ενέργειας το έτος. 

      Τα βασικά χαρακτηριστικά της εστίας καύσης της μονάδας θα είναι: 

 Σενάριο λειτουργίας  Μονάδα  Hu ref  Hu max  Hu min  

Θερμογόνος δύναμη  kJ/kg  13000  18000  12000  

Ποσότητα καυσίμου  kg/h  1200  1400  1000  

Θερμική φόρτιση σχάρας  MW/m²  0.725  0.717  0.731  

Φόρτιση σχάρας  kg/(m²h)  206  173  227  

Παροχή πρωτογενούς αέρα καύσης  m³/h(i.N.)  6988  6686  7191  

Θερμοκρασία πρωτογενούς αέρα  
καύσης  

°C  25  25  25  

Αύξηση στατικής πίεσης στην σχάρα  mbar  9 - 12  9 - 12  9 - 12  

Παροχή δευτερογενούς / τριτογενούς αέρα 
καύσης  

m³/h(i.N.)  5717  5471  5883  
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Αύξηση στατικής πίεσης στα ακροφύσια 
δευτερογενούς /  
τριτογενούς αέρα καύσης  

mbar  35 - 40  35 - 40  35 - 40  

Παροχή δευτερογενούς / τριτογενούς αέρα 
καύσης  

°C  25  25  25  

Παροχή ανακυκλοφορίας  
καυσαερίου:  

m³/h(i.N.)  8589  9400  8009  

Θερμοκρασία ανακυκλοφορίας  
καυσαερίου:  

°C  240  240  240  

Παροχή καυσαερίου (εμπεριέχει και την 
ποσότητα ανακυκλοφορία)  

m³/h(i.N.)  23293  23115  23376  

Πραγματική θερμοκρασία καύσης  °C  950  950  950  

(θάλαμος καύσης):  

Περίσσεια αέρα καύσης (λ):   1.4 1.4  1.4  

Ισχύς καύσης, μικτή (ονομ. φορτίο):  MW  9.65  9.53  9.72  

Ισχύς καύσης, μικτή (ελάχ. φορτίο):  MW  5.79  5.72  5.83  

Εύρος ρύθμισης ισχύος καύσης:  %  60 - 100  60 - 100  60 - 100  

    Η διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας θα γίνεται ως εξής: 

    Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής των εργαζομένων, τα οποία εκτιμώνται σε 2,40 m³/ημέρα, θα συλλέγονται σε 
κλειστή στεγανή δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 15,00 m³. Τα βοθρολύματα θα μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα στην Ε.Ε.Λ 
Γιαννιτσών.  

   Τα απόβλητα έλαια από τις εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού θα συλλέγονται σε ξεχωριστό δοχείο και θα 
απομακρύνονται από ειδικό φορέα διαχείρισης. 

   Τα αστικά απορρίμματα από το προσωπικό, θα συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από την 
Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πέλλας. Τα απόβλητα συσκευασιών, θα συλλέγονται ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους και θα 
δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες.  
   Από την εγκατάσταση θα υπάρχουν εκπομπές αερίων ρύπων, προς την ατμόσφαιρα, μέσω του ρεύματος των καυσαερίων, 
από την καμινάδα. Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί τα εξής μέτρα στην έξοδο του ρεύματος των καυσαερίων, πριν αυτά 
καταλήξουν στην καμινάδα:  
            1. Σύστημα πολυκυκλώνα, για τη συγκράτηση των σωματιδίων 

           2. Σύστημα σακκόφιλτρων, σε συνέχεια του συστήματος πολυκυκλώνα, για μεγαλύτερη δέσμευση     των σωματιδίων και 
αύξηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος αέριας αντιρρύπανσης.  

    Η παραγόμενη τέφρα, που θα παράγεται από την καύση της βιομάζας στον κλίβανο, θα συλλέγεται και θα παραλαμβάνεται 
από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Η συνολική ετήσια ποσότητα τέφρας από τη λειτουργία της μονάδας θα είναι:    8,24 
kg/h X 8.000 = 65.924,54 kg/y = 65,925 tn/y 
   Όπως προκύπτει από την υπό εξέταση μελέτη και με την προυπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων σε αυτή 
περιβαλλοντικών όρων, δεν αναμένονται αξιόλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας,  δεδομένου ότι: 

 βρίσκεται εκτός περιοχής ενταγμένης σε ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας 

 τα ενδιαιτήματα στην περιοχή της επέμβασης δεν είναι αξιόλογα και δεν παρουσιάζεται αξιόλογη πανίδα. 

 το έργο συνεισφέρει στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερες επιπτώσεις με τη λειτουργία 
του. 

   Λόγω της φύσης της δραστηριότητας και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον επισημαίνεται :  
      1. Να εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του στερεού υπολείμματος καύσης της βιομάζας (τέφρα πυθμένα), σύμφωνα με 
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ενδεικτικά πεδία αξιοποίησης της τέφρας ξύλου, είναι η εφαρμογή σε δασικά 
οικοσυστήματα, η εφαρμογή ως λίπασμα (ή συμπλήρωμα λιπάσματος) σε γεωργικά οικοσυστήματα και η εφαρμογή σε 
γεωτεχνικές κατασκευές (π.χ. κατασκευή δρόμων και χώρων στάθμευσης) και βιομηχανικές διεργασίες (π.χ. πρόσμιξη της 
τέφρας για την παραγωγή οικοδομικών υλικών). 

       2. Το σύστημα καύσης να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων (Καμινάδα 
ύψους > 25 μ., διάταξη σακκόφιλτρων για τον καθαρισμό των καυσαερίων και τη συγκράτηση της ιπτάμενης τέφρας).  

       3. Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι, συντήρηση και επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
αντιρρυπαντικών συστημάτων) καθώς επίσης δειγματοληψία, ανάλυση και καταγραφή των αερίων ρύπων, με σκοπό τον έλεγχο 
και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας. 

       4.  Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών, θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να γίνεται 
επανεκκίνησή της μετά την αποκατάσταση του προβλήματος. 
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       5.  Η χρήση της γεώτρησης θα καλύπτει αποκλειστικά της ανάγκες του ΣΠΗΕ από καύση βιομάζας.  

       Σε συνέχεια των παραπάνω και δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην οριζόμενη 
από το νόμο προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ, που μας απεστάλη και 
γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 αυτής. 

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

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) 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”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής και λειτουργίας μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη καύση βιομάζας ισχύος 1,00MW, της εταιρείας ΒΙΟΜΕΛΛΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αριθ. 1141 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος 
Αγροσυκιάς, τηςΔΕ Πέλλας, του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας, σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 627209(2170)/03-10-2022 εισήγηση του Τμήματος  
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας. 
 
Παρών δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Αγαθαγγελίδου Ανατολή. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος και Γκανούλης Φίλιππος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 

    Η Γραμματέας 
 

      Ηρώ Κουκίδου 
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