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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 8 
 
 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
βιοαέριο με χρήση βιομάζας και αγροτικών 
αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 
999,00 KW της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ Ο.Ε.» που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 1473, 1491, και 
1492 αγροτεμάχια Νέου Σκοπού του Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ Σερρών της 
Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2109614426) (ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2)» 

 
 
Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/08-12-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  127  / 2021 
         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 
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. 
784102(957)/03-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 03-12-2021 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 έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό 
μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             2.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό 
μέλος 

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             3. Αβραμόπουλος Σωτήριος-
Τακτικό μέλος 

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

 11.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   12 .  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 Νομοθετικού 
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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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας και αγροτικών 
αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 999,00 KW της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ Ο.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 1473, 1491, και 1492 
αγροτεμάχια Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ Σερρών της Π.Κ.Μ. 
(ΠΕΤ: 2109614426) (ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» και έδωσε το λόγο στον  κ. 
Μαλλιαρά Αθανάσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Σερρών, o οποίoς έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την αρ. πρωτ. 620393 (5238)/02-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών 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. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 
4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» και ισχύει. 
3. Αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»».   
4. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 (ΦΕΚ 3745 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».  
5. Η αριθμ. 688876(1208)/2019 (ΦΕΚ 4149 Β/2019) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ. 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «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». 
8. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας..». 
10. Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ….». 
11. Ο Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/08.11.2017) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4602/2019(ΦΕΚ 45Α/09.03.2019) 
«Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ….». 
12. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «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. Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εισήγηση 
θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.». 
14. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439/14.2.2018/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 
37674/27-7-2016 (ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
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Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)΄΄, ως προς την κατάταξη ορισμένων 
έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». 
16. Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06.08.2020 (ΦΕΚ 3291 Β΄/2020) «Τροποποίηση της 
υπ΄αριθ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (Β΄2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων 
έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας». 
17. Αριθ. πρωτ. 618228(756)/30.09.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» για το έργο 
του θέματος, με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  
18. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 12.10.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων 
την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας διαβιβάστηκε με το 
(17) σχετικό έγγραφο. 
19. Αριθ. πρωτ. οικ. 648573(5528)/12.10.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (18) σχετικό 
αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
20. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και 
υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του 
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι από της 01.10.2021 έως 
της 31.10.2021. 
21. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων 
εκπροσώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
του θέματος. 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 

παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου ((17) σχετικό) του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης 

Διοίκησης Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.Μ. για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η 

εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής : 

α.Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας 

πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ.  

β..Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου υπό προϋποθέσεις, όπως αναλύονται 

παρακάτω.  

Α) Σύντομη περιγραφή του υπό μελέτη έργου: 
H παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων 
και υπολειμμάτων ισχύος 999 KW της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ο.Ε.» που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 1473, 1491, και 1492 αγροτεμάχια Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ 
Σερρών 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδα συνολικής επιφάνειας 16.486,57m2 και θα δέχεται ετησίως 35.040 tn 
βιομάζας και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ως πρώτη ύλη και θα παράγεται περίπου 
3.935.299 m3/έτος βιοαέριο. Η καύση του βιοαερίου θα έχει αποτέλεσμα την παραγωγή περίπου 999 MW 
ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος. 

Οι συντεταγμένες του κέντρου του γηπέδου εγκατάστασης της δραστηριότητας θα είναι σε ΕΓΣΑ 87: Χ= 
468691.20, Υ=4542085.13. 

Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄/2010), για το έργο του θέματος δεν απαιτείται η έκδοση αδειών 
παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας εφόσον η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ είναι μικρότερη του ενός (1) 
MW (η εγκατεστημένη παραγωγική ηλεκτρική ισχύς του εν λόγω σταθμού ανέρχεται σε 999 MW).  

Η θέση εγκατάστασης του έργου πληρεί τα κριτήρια χωροθέτησης βάσει του (Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ. (ΚΥΑ 49828/08). 

Επίσης απαιτείται μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση η έκδοση έγκρισης λειτουργίας (για το τμήμα 
επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς την παραγωγή βιοαερίου) ως έργο της Ομάδα 4ης «Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών». 

Το γήπεδο του υπό μελέτη έργου απέχει 1200 μέτρα από τον οικισμό του Νέου Σκοπού, 2500 μέτρα από τον 
οικισμό Μεσοκώμη και 2650 μέτρα από τον οικισμό Ψυχικό. 
Τα συνοπτικά στοιχεία του έργου είναι:  
 

Επωνυμία: «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ο.Ε.» 
Είδος: Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση 

βιομάζας (αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, φυτικά υποπροϊόντα και 
ενσιρώματα) και Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 
καύση του παραγόμενου βιοαερίου 

Κατάταξη: Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Υποκατηγορία Α2, 
α/α 6α «Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου», P≤10MW, (στην 
εξεταζόμενη περίπτωση P=999KW), 6β «Εγκαταστάσεις 

ΑΔΑ: 6ΖΗΕ7ΛΛ-Κ1Υ



 

Σελίδα 4 από 10 

παραγωγής βιοαερίου, από μη επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3), 
προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»-Κατατάσσονται σύμφωνα με 
το Παράρτημα IV: Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών 
υποδομών», Υποκατηγορία Α2, α/α 11α «Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή 
βιοαερίου (εργασία R3)» Q<100.000 t/έτος όπου Q η ετήσια παροχή 
αποβλήτων προς επεξεργασία (στην εξεταζόμενη περίπτωση Q= 
35.040 t/έτος) και 6γ Υποκατηγορία Α2 «Εγκαταστάσεις 

παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ενεργειακά φυτά και ενσιρώματα» 
Q<150.000 t/έτος όπου Q η ετήσια παροχή πρώτης ύλης προς 
επεξεργασία (στην εξεταζόμενη περίπτωση Q= 7.300 t/έτος). 
Άρα η δραστηριότητα συνολικά κατατάσσεται στην 
υποκατηγορία Α2 και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά από την 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ. 

Δυναμικότητα: Ηλεκτρική ισχύς 999,00 ΚW 
  Θέση: Στα αγροτεμάχια 1473, 1491 και 1492 Νέου Σκοπού του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά σε έκταση εμβαδού 16.486,57m2 

  Όχληση: Μέση, ισχύς≥0,5 ΜW (ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 
Β/04-04-2012) –α/α 303γ του Παραρτήματος)   

Η μελέτη όπως έχει ήδη αναφερθεί αφορά στην ίδρυση και εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής βιοαερίου 
ισχύος 999 ΚW από αγροβιομηχανικά απόβλητα και φυτικά υπολείμματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
σε γεωτεμάχιο επιφάνειας 16.486,57m2 Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 

Σκοπός της προτεινόμενης επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση του 
βιοαερίου που εκλύεται κατά τη ζύμωση των κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών αποβλήτων και 
υπολειμμάτων. Η αξιοποίηση της ενέργειας των οργανικών αποβλήτων μπορεί να γίνει σε κεντρική μονάδα 
παραγωγής βιοαερίου με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης με κύρια προϊόντα το βιοαέριο και το οργανικό 
λίπασμα. Μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί στην μονάδα για ιδιοκατανάλωση ενώ 
το πλεόνασμα της θερμότητας μπορεί να αποδώσει επιπρόσθετα έσοδα εάν πωληθεί. Επιπλέον το χωνεμένο 
υπόλειμμα μπορεί να θεωρηθεί πηγή εσόδων αφού θα πωληθεί μελλοντικά ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό –
λίπασμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, φώσφορο και άζωτο. Τα οργανικά απόβλητα θα 
μεταφέρονται από τη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης της μονάδας με σύστημα αντλιών και θα οδηγούνται 
στους χωνευτές για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης απλού σταδίου που λαμβάνει χώρα σε 
θερμοκρασία 30-40 ΟC κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές και τη 
μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Τα προϊόντα αυτής της διεργασίας είναι α) το βιοαέριο το οποίο αφού υποστεί διαδικασία καθαρισμού θα 
τροφοδοτεί μηχανή εσωτερικής καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (προς πώληση στο ΔΕΣΜΗΕ) και 
θερμότητας (μέρος της θα χρησιμοποιείται για ιδιοκατανάλωση) και β) το χωνεμένο υπόλειμμα που θα συλλέγεται 
σε κατάλληλη δεξαμενή και θα πωλείται σαν εδαφοβελτιωτικό – λίπασμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε 
φώσφορο και άζωτο. 

Όσον αφορά στην αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος θα κατασκευαστεί τραπεζοειδής 
εδαφοδεξαμενή διαστάσεων (58 Χ 52,17) (Μ Χ Π) στην διαμορφωμένη επιφάνεια του εδάφους και (49 Χ 43,17) 
(Μ Χ Π) στον πυθμένα. Το ωφέλιμο βάθος θα είναι στα 4 μέτρα και η χωρητικότητα της 10.000 m3.  

Η παραγωγική διαδικασία της υπό μελέτη μονάδας μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις επιμέρους φάσεις: 

 Παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και τροφοδοσία πρώτων υλών  

 Αναερόβια χώνευση –παραγωγή βιοαερίου 

 Καθαρισμός και καύση βιοαερίου- Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

 Αποθήκευση-διαχείριση χωνεμένου υπολείμματος 
Τα οργανικά απόβλητα υγρής φύσεως θα συλλέγονται από τους χώρους των παραγωγών με βυτιοφόρα 

οχήματα και θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή ανάμειξης από όπου με σύστημα αντλιών θα οδηγούνται στους 
χωνευτές για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Τα αγροτικά απόβλητα και τα υπολείμματα 
καλλιεργειών θα προσκομίζονται με φορτηγά οχήματα απευθείας στο χώρο αποθήκευσης τους σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο εντός της μονάδας. Η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία 
30-40 ΟC (μεσόφιλη) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές και τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος. 

Ο σταθμός του βιοαερίου θα επεξεργάζεται ετησίως 35.040 tn (96,0 t/d) πρώτη ύλη ως εξής: 
 

Πρώτη ύλη Κωδικός ΕΚΑ Ποσότητα (tn/d) Ποσότητα (tn/y) 

Ενσίρωμα καλαμποκιού  - 20 7.300 

Τυρόγαλα 020501 10 3.650 

Κατσίγαρος/διφασική πούλπα 020301, 020304 10 3.650 

Κόπρος αγελάδων 020106 28 10.220 

Αχυροστρωμνές 020106 28 10.220 

ΣΥΝΟΛΟ  96 35.040 
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Ημερήσιες και ετήσιες ποσότητες πρώτων υλών 

 
Γενικά τα απόβλητα αγροτοβιομηχανικών μονάδων (κτηνοτροφικών μονάδων, ελαιοτριβείων) και των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων (υπολείμματα καλλιεργειών) αποτελούν δυσεπίλυτο περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω κακής 
διαχείρισης. Η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο δεν επιβαρύνει το περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο της ευρύτερης περιοχής αλλά αντίθετα επιλύει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής. 
Όσον αφορά στις αέριες εκπομπές ρύπων από την καύση του βιοαερίου στις μηχανές εσωτερικής καύσης, 
προβλέπονται στην μονάδα συγκεκριμένες διατάξεις καθαρισμού (αποθείωση) και προετοιμασίας του βιοαερίου 
με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων στο ελάχιστο.  
Η μονάδα θα διαχειρίζεται περίπου 7.226 tn/y στερεού υπολείμματος και 21.870 tn/y υγρού υπολείμματος. Με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι επιτρεπτή η χρήση και των δύο φάσεων για τη λίπανση καλλιεργειών υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης των ορίων αφομοίωσης αζώτου. Βάσει των ισοζυγίων αζώτου και φωσφόρου της 
μονάδας το υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ετήσια λίπανση περίπου 3.137 στρεμμάτων 
καλλιεργειών. Το στερεό υπόλειμμα μετά την κομποστοποίηση του θα διατίθεται στην αγορά ως εδαφοβελτιωτικό-
λίπασμα. Για την προσωρινή αποθήκευση της υγρής φάσης προβλέπεται η κατασκευή μιας ανοιχτής 
εδαφοδεξαμενής συνολικής χωρητικότητας 10.000m3 η οποία θα διασφαλίζει αποθηκευτική ικανότητα 
τουλάχιστον 4 μηνών λειτουργίας.  
Οι ανάγκες του έργου σε νερό θα καλυφθούν με η χρήση πλαστικής δεξαμενής χωρητικότητας 15 m3 ποσότητα 
που καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού και πλύσεις δαπέδων και χώρων. 
Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η εκμετάλλευση μιας σειράς γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που στη 
σημερινή τους μορφή αποτελούν απόβλητα προβληματικής διαχείρισης με παράλληλη αξιοποίηση του 
ενεργειακού τους περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα το υπό μελέτη έργο σκοπεύει στην εκμετάλλευση της 
διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης (βιοχημική διαδικασία αποσύνθεσης της οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου) 
για παραγωγή βιοαερίου και τελικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση αυτού σε μηχανές 
εσωτερικής καύσης. 
Οι πρώτες ύλες που προαναφέρθηκαν θα προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής καθώς και 
από βιομηχανίες που μεταποιούν αγροτικά προϊόντα. Ήδη η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με 
επιχειρήσεις για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης. 
Το παραγόμενο βιοαέριο αφού καθαριστεί (αφύγρανση, δέσμευση υδρόθειου, προσαρμογή θερμοκρασίας) θα 
οδηγείται στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Αν υπάρξουν διαστήματα που η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας το 
βιοαέριο θα καίγεται σε ειδικό πυρσό βιοαερίου.  
Η καύση του βιοαερίου θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ονομαστική ισχύ 
ηλεκτροπαραγωγής 999 ΚW.  
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται στο δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το χωνεμένο 
υπόλειμμα θα διαχωρίζεται σε υγρή και στερεή φάση και αφού υποστεί κατάλληλη επεξεργασία θα αποθηκεύεται 
προσωρινά και θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό.  
Στόχος είναι η εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που 
συμβάλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων 
λόγω α) της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και β) 
της βέλτιστης διαχείρισης των παραχθέντων αποβλήτων από τις παρακείμενες κτηνοτροφικές-βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. 
Οι βασικές εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι  

 Χώρος υποδοχής και αποθήκευσης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων 

 Δεξαμενή πρωτεύοντα χωνευτήρα 

 Δεξαμενή δευτερεύοντα χωνευτήρα  

 Σύστημα παστερίωσης 

 Container συστημάτων CHP 

 Δεξαμενές χωνεμένου υπολείμματος 

 Αντλιοστάσια 

 Οικίσκος βοηθητικών-διοικητικών χώρων 
Τα οργανικά απόβλητα θα συλλέγονται από τις υφιστάμενες δεξαμενές των κτηνοτροφικών και βιομηχανικών 

μονάδων με βυτιοφόρα οχήματα και θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή από όπου με σύστημα αντλιών θα 
οδηγούνται στους χωνευτές για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Τα αγροτικά απόβλητα και 
υπολείμματα των καλλιεργειών θα προσκομίζονται με φορτηγά οχήματα απευθείας στο χώρο αποθήκευσης τους 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της μονάδας. 

Η συνολική ποσότητα πρώτης ύλης προς παραγωγή βιοαερίου θα είναι 35.040 tn τόνοι το έτος (96 τόνοι την 
ημέρα). 
Η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου θα είναι 3.935.299 m3/έτος με περιεκτικότητα 54,7 % σε μεθάνιο (CH4). 
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι 8.713.574 kwh/έτος.  
Η παραγόμενη θερμική ενέργεια θα είναι 5.465.153kwh/έτος. Εκτιμάται ότι το 28% αυτής θα χρησιμοποιείται για 
την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε θερμότητα. Το υπόλοιπο θα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ως 
απώλειες. Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε μελλοντικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η υπόλοιπη θερμική ενέργεια 
για να καλύψει τμήμα των αναγκών γειτονικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να αναπτυχθούν στην περιοχή.(πχ 
θερμοκήπια). 
Β) Αναλυτική περιγραφή του έργου: 
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου απαιτούνται οι ακόλουθες κατασκευές: 
Α) Η αποθήκευση του ενσιρώματος και της στερεής κοπριάς – αχυροστρωμνής θα γίνεται υπαίθρια σε ανοικτή 
αποθήκη τύπου σιλό συνολικής επιφάνειας 1.150 m2 και η οποία θα χωρίζεται σε δύο υποτομείς. Τα πλευρικά 
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σκυρόδετα τοιχώματα (τόσο τα ακριανά όσο και αυτό που θα χωρίζει τους δύο υποτομείς) θα έχουν ύψος 4 μέτρα 
και το ύψος των αποθηκευμένων υλικών θα φτάνει έως τα 3 μέτρα προσφέροντας δυνατότητα αποθήκευσης 
3.450 m3. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα. 
Β) Για την αποθήκευση των εισερχομένων υγρών αποβλήτων (υγρή κοπριά, τυρόλαγα, κατσίγαρος) θα 
κατασκευαστεί μια υπεδάφια δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3. Η δεξαμενή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
διαστάσεις (Η=4m, D=8m) και θα κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως υπεδάφια χωρίς να 
προεξέχει του εδάφους και με κάλυμμα άνωθεν. Τμήμα του καλύμματος ανοίγει μόνο κατά την τροφοδοσία. Στο 
συγκεκριμένο τμήμα προστίθενται πλευρικά τοιχώματα για την προστασία από τυχόν διασπορά σταγονιδίων κατά 
τη διάρκεια της τροφοδοσίας.  
Γ) Ο πυρήνας της παρούσας μονάδας βιοαερίου είναι οι χωνευτήρες δηλαδή οι αεροστεγείς αντιδραστήρες όπου 
πραγματοποιείται η αποσύνθεση της πρώτης ύλης απουσία οξυγόνου και παράγεται το βιοαέριο. Ο πρωτεύοντας 
χωνευτήρας διαθέτει σύστημα τροφοδότησης της πρώτης ύλης (τόσο σε υγρή όσο και σε στερεή μορφή) καθώς 
επίσης και συστήματα εξαγωγής του βιοαερίου και του ζυμώσιμου κλάσματος προς τον δευτερεύοντα χωνευτήρα. 
Ο πρωτεύων χωνευτήρας θα είναι κυλινδρικός διαμέτρου 26 μέτρων, ωφέλιμου ύψους 8 μέτρα και ωφέλιμου 
όγκου 3.850 m3 κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα είναι μονωμένος τόσο εξωτερικά όσο και 
από τον πυθμένα. Στο άνω μέρος του χωνευτήρα θα εγκατασταθεί αεριοφυλάκιο μεταβλητού όγκου διπλής 
μεμβράνης ωφέλιμου όγκου ίσου με 300 m3 όπου θα συλλέγει το παραγόμενο βιοαέριο. 
Αντίστοιχα, ο δευτερεύων χωνευτήρας διαθέτει σύστημα επικοινωνίας με τον πρωτεύοντα χωνευτήρα καθώς 
επίσης και δίκτυο εξόδου του βιοαερίου προς τη μηχανή συμπαραγωγής. Ο δευτερεύων χωνευτήρας είναι 
κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι χωρητικότητας 3.850 m3 και διαστάσεων 26 μέτρα 
διάμετρος και 8 μέτρα ύψος. Διαθέτει ειδική οροφή διπλής μεμβράνης όπου αποθηκεύεται το παραγόμενο 
βιοαέριο. Από το δευτερεύοντα χωνευτήρα εξέρχονται δύο διαφορετικά ρεύματα προϊόντων α) από τον πυθμένα 
το υγρό υπόλειμμα της χώνευσης και β) από την οροφή το παραγόμενο βιοαέριο. 
Όλοι οι χωνευτήρες θα είναι ημιυπόγειοι και θα εξέχουν της διαμορφωμένης στάθμης του εδάφους μόνο κατά 3,60 
μέτρα. 
Δ) Το παραγόμενο βιοαέριο αφού αποθειωθεί, αφυγρανθεί και συμπιεστεί οδηγείται στη μονάδα καύσης όπου 
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας θα γίνεται σε μηχανή 
εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) η οποία είναι της εταιρείας GE τύπου Jenbacker JMS 320 GS-B.L.  
Η μονάδα συμπαραγωγής αποτελείται από Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) που συνδέεται απευθείας σε 
ηλεκτρογεννήτρια (Η/Ζ) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής 0,999 MW. To H/Z διαθέτει 
γεννήτρια της εταιρείας STAMFORD τύπου HCL 634 H2. Η ΜΕΚ και το Η/Ζ θα είναι εγκατεστημένα σε ειδικό 
container πάνω σε ειδική βάση από σκυρόδεμα. Το ύψος της καπνοδόχου της ΜΕΚ θα ανέρχεται στα 11 μέτρα 
από τη στάθμη του εδάφους. Η ΜΕΚ θα είναι συνδεδεμένη με γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Από τη λειτουργία 
των μηχανών παραγωγής θα παράγεται ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Το 20-30% της θερμικής ενέργειας 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων λειτουργικών ενεργειακών αναγκών στις θερμικές 
διεργασίες του εργοστασίου (μεταφορά θερμικής ενέργειας στους εναλλάκτες θερμότητας των πρωτευόντων 
χωνευτήρων για τη διατήρηση της βιομάζας στην κατάλληλη θερμοκρασία, αντλίες κ.α.). Η παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο διανομής προς πώληση. Η μονάδα θα περιλαμβάνει πυρσό έκτακτης ανάγκης 
για την καύση του βιοαερίου σε περίπτωση μη λειτουργίας της γεννήτριας λόγω συντήρησης ή βλάβης.  
Ε) Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα διαθέτει και συγκρότημα παστερίωσης του χωνεμένου υπολείμματος μετά τον 
δευτερεύοντα χωνευτήρα. Η παστερίωση θα λαμβάνει χώρα σε δύο χαλύβδινες δεξαμενές παστερίωσης 
χωρητικότητας 15 m3, διαμέτρου 2,5 μέτρων και ύψους 3 μέτρων η κάθε μία για 60 min στους 70 ΟC για την 
απομάκρυνση ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Οι δεξαμενές παστερίωσης λειτουργούν παράλληλα και θα είναι 
συνδεδεμένες κατάλληλα με το δίκτυο σωληνώσεων των πρώτων υλών. Η μονάδα παστερίωσης διαθέτει α) 
κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία των 70 ΟC θα παραμείνει σταθερή για χρονικό 
διάστημα μιας ώρας, β) συσκευές συνεχούς καταγραφής των παραπάνω μετρήσεων και γ) κατάλληλο σύστημα 
ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρμανσης. Στη συνέχεια το παστεριωμένο υλικό θα οδηγείται για 
διαχωρισμό σε στερεή και υγρή φάση με κοχλιωτό διαχωριστή συμπίεσης.  
ΣΤ) Ο διαχωρισμός θα γίνεται αμέσως μετά την έξοδο του συγκροτήματος παστερίωσης με κοχλιωτό διαχωριστή 
συμπίεσης απόδοσης 78% για το διαχωρισμό του υπολείμματος σε στερεή και υγρή φάση δυναμικότητας 10 
m3/hr. Το υγρό κλάσμα θα οδηγείται στη δεξαμενή χωνεμένου υπολείμματος ενώ το στερεό υπόλειμμα θα 
οδηγείται σε ανοιχτό χώρο και θα διαμορφώνεται σε κομποστοσωρό. Η κομποστοποίηση του στερεού κλάσματος 
θα γίνεται με τη μέθοδο των σειραδιών. Θα κατασκευαστούν δέκα σειράδια υποδοχής στερεού κλάσματος η 
ανάδευση των οποίων θα γίνεται με τη χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος-ελκυστήρα. Η όλη διεργασία θα 
γίνεται σε πλατεία επιφάνειας 2000m2. Η κατασκευή θα γίνει σε δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο θα 
επικάθεται σε στεγανή μεμβράνη HDPE για την πλήρη στεγανοποίηση του χώρου. Στο άκρο της επιφάνειας θα 
κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή για την υποδοχή τυχόν στραγγιδίων από τα σειράδια από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Τα εν λόγω υγρά θα επανατροφοδοτούνται στα σειράδια για τη διατήρηση της υγρασίας σε 
επιθυμητά επίπεδα. Σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων το σύνολο των υλικών (εξερχόμενο υλικό από τον 
διαχωριστή, σειράδια, έτοιμο προϊόν) θα σκεπάζονται με κατάλληλη αδιαπέραστη στο νερό μεμβράνη. Το έτοιμο 
προϊόν θα διατίθεται είτε χύδην είτε συσκευασμένο σε σάκους του 1m3.  
Ζ) Όσον αφορά στην αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος θα κατασκευαστεί τραπεζοειδής εδαφοδεξαμενή 
διαστάσεων (58 Χ 52,17) (Μ Χ Π) στην διαμορφωμένη επιφάνεια του εδάφους και (49 Χ 43,17) (Μ Χ Π) στον 
πυθμένα. Το ωφέλιμο βάθος θα είναι στα 4 μέτρα και η ωφέλιμη χωρητικότητα της 10.000 m3. H εδαφοδεξαμενή 
θα είναι χωμάτινη και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη στεγανοποίηση ενός ΧΥΤΑ τόσο 
του πυθμένα όσο και των πρανών της (γεωμεμβράνη-γεωύφασμα). Στη συγκεκριμένη δεξαμενή το υγρό κλάσμα 
του χωνευμένου υπολείμματος θα παραμένει για τουλάχιστον 4 μήνες πριν τη διάθεση του. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο χωνευτήρας 2 προσφέροντας επιπλέον αποθηκευτική 
ικανότητα. Η οσμή που έχει το χωνευμένο υπόλειμμα είναι πολύ μικρής κλίμακας και αυτό γιατί τα πτητικά λιπαρά 

ΑΔΑ: 6ΖΗΕ7ΛΛ-Κ1Υ



 

Σελίδα 7 από 10 

οξέα που υπάρχουν στη ζωική βιομάζα κατά την αναερόβια χώνευση αποδομούνται προς παραγωγή βιοαερίου.  
Γ) Συμβατότητα δραστηριότητας με χρήσεις γης-Ειδικά χωροταξικά σχέδια και Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την υποβληθείσα ΜΠΕ: 
α) Το οικόπεδο της μονάδας: 

 δε διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας  

 δεν εμπίπτει σε περιοχές με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία  

 δεν εμπίπτει σε περιοχή προτεινόμενης προς ένταξη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 
2000 

 δεν εμπίπτει σε περιοχή RAMSAR 

 δεν εμπίπτει σε περιοχή οικοτόπου προτεραιότητας που έχει ενταχθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας (SCI) 
στο δίκτυο NATURA 2000 

 δεν εμπίπτει σε περιοχή Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

 δεν εμπίπτει σε περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, πυρήνων εθνικών δρυμών, κυρηγμένων 
μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ. και Π.Ο.Τ.Α.) τουριστικών και οικιστικών περιοχών ακτών κολύμβησης 
λατομικών περιοχών. 

β) Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄/2010) δεν απαιτείται η έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και 
λειτουργίας για σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW (η εγκατεστημένη 
παραγωγική ηλεκτρική ισχύς του εν λόγω σταθμού ανέρχεται σε 999 kW). 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η εν λόγω δραστηριότητα εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας 
παραγωγής, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ως έργο ΑΠΕ και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ). Παρά ταύτα, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η θέση εγκατάστασης του έργου πληρεί τα κριτήρια 
χωροθέτησης βάσει του (Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις 
ΑΠΕ. 
γ) Το υπό μελέτη έργο είναι επίσης συμβατό τόσο με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Π.Κ.Μ. (ΠΕΣΔΑ Κ.Μ.) όσο και με αυτές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 
καθόσον με την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω μονάδας αναερόβιας χώνευσης και παραγωγής 
βιοαερίου, πραγματοποιείται ορθολογική διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, των φυτικών 
υπολειμμάτων και των βιοτεχνικών αποβλήτων με τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα η 
δημόσια υγεία και να μην δημιουργούνται βλάβες στο περιβάλλον με ταυτόχρονο στόχο την ανάκτηση ενέργειας 
(ηλεκτρική και θερμική). 
δ) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 14239/10-05-2021 βεβαίωση χρήσεων γης του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου Σερρών στα εξεταζόμενα αγροτεμάχια όπου προτείνεται η εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου δεν 
υπάρχουν απαγορεύσεις στις χρήσεις γης από εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ. 
ε) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών σύμφωνα με το υπ’ αρ. 463698/06-10-2021 έγγραφο της, γνωμοδοτεί θετικά 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εξεταζόμενη έργου, καθόσον στην περιοχή ενδιαφέροντος δεν 
εντοπίζονται αρχαιότητες της αρμοδιότητας της ανωτέρω Υπηρεσίας. 
στ) Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κ.Μ. με το υπ’ αρ. 223410/02-06-2021 έγγραφό της 
γνωμοδοτεί ότι η περιοχή ενδιαφέροντος δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος» ούτε 
και υπάρχουν εντός η πλησίον αυτών χαρακτηρισμένα «νεώτερα ακίνητα μνημεία» από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
ζ) Η Π.Ε.ΧΩ.Π. της ΠΕ Σερρών με το αριθ.πρωτ. 1740/18-05-2021 έγγραφο της και το υπ’ αρ. 125/2021 Πρακτικό 
της γνωμοδοτεί ότι η περιοχή ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται ως γη υψηλής παραγωγικότητας και ότι δεν διέπεται 
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
η) Για την υπό μελέτη δραστηριότητα έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 383998(3265)/15-07-2021 βεβαίωση 
χωροθέτησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών, καθόσον πρόκειται για 
δραστηριότητα της 4ης Ομάδας «Συστήματα περιβαλλοντικών Υποδομών» της ΚΥΑ αρ. 11936/836/2019 (ΦΕΚ 
436/Β/2019). 
θ) Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν γειτνιάζει με μεμονωμένες κατοικίες. Οι πλησιέστεροι οικισμοί βρίσκονται σε 
απόσταση 1200 μέτρα (Νέος Σκοπός). Λοιποί οικισμοί βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση όπως η Μεσοκώμη 
(2.500 μέτρα) και το Ψυχικό (2650 μέτρα). 
ι) Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 1740/18-05-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών. Η προτεινόμενη δραστηριότητα 
αποτελεί επιμέρους δραστηριότητα της συνολικής εγκατάστασης και θα ασκείται για να προμηθεύει με βιοαέριο τη 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χωροθετείται στο ίδιο γήπεδο. Σύμφωνα με το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 
170/Α/2017) «Τροποποίηση του Ν.2939/2011 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών …και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας 
με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 
45/Α/2019), «α) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και χαρακτηρίζονται 
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αγροτική γη 
υψηλής παραγωγικότητας, η εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, 
βιοαέριο ή βιορρευστά, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης 
προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών 
προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων…» 
κ) Το αγροτεμάχιο δεν βρίσκεται εντός περιοχής κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, σύμφωνα με τον 
χάρτη επικινδυνότητας πλημμύρας για το ΥΔ11-Ανατολικής Μακεδονίας για την οποία υπάρχει περιορισμός για 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα, «σε περιοχές που εμπίπτουν σε Γεωργική Γη Υψηλής 
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Παραγωγικότητας και βρίσκονται εντός περιοχών κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, όπως αυτές 
απεικονίζονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών.» δυνάμει της υπ’ αρ. 
ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/41392/333/2018 (ΦΕΚ 2690/Β/18) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/52135/348/2019 (ΑΔΑ 69ΛΠ4653Π8-25Ι) και ισχύει. 
λ) Ανατολικά το γεωτεμάχιο γειτνιάζει με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει τους οικισμούς «Νέος Σκοπός» 
και «Χρυσό», δυτικά και νότια γειτνιάζει με αγροτεμάχια, βόρεια διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή 
Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης. Στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της δραστηριότητας του θέματος 
υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες (καλαμπόκια, ηλίανθοι, σιτηρά κλπ). Επίσης, δυτικά της παραπάνω 
δραστηριότητας, σε απόσταση περίπου 300 μ., υπάρχουν αγροτικές αποθήκες (σιλό). 
Δ) Απόβλητα  
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης θα συλλέγονται και θα προωθούνται 
σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αντικαθίσταται μετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής του 
και μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Θα υπάρχουν επίσης τα αστικού τύπου απορρίμματα του προσωπικού 
και υλικά συσκευασίας. Η ιλύς που θα παράγεται μετά την αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών είναι 
παραπροϊόν με εμπορική αξία καθώς θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. 
Κατά την λειτουργία του έργου, Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τη συντήρηση του 
Η/Μ εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες εντός της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα 
από αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία (συλλογή και 
διαχείριση από αδειοδοτημένη εταιρεία).   
Κατά την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται αέριοι ρύποι (CO2, CO, NOx, 
κλπ) των οποίων οι εκπομπές θα είναι εντός των ορίων της οδηγίας ΕΕ 2015/2193 για τις μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης. Προβλέπονται στη μονάδα συγκεκριμένες διατάξεις καθαρισμού και προετοιμασίας του 
βιοαερίου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του και κατ΄επέκταση τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων 
στο ελάχιστο. Επίσης, για την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου, πέραν των 
διεργασιών καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου (βιολογική αποθείωση με έγχυση αέρα, αφύγρανση), η ΜΕΚ 
θα είναι εξοπλισμένη με τα κατάλληλα συστήματα αντιρρύπανσης ώστε οι αέριες εκπομπές να πληρούν τα 
θεσμοθετημένα όρια (NOx≤190 mg/Nm3 και SO2≤40 mg/Nm3). Επίσης, θα υπάρχει online διάταξη μέτρησης των 
χαρακτηριστικών του βιοαερίου (CH4, CO2, H2S, οξυγόνο) και συνεχούς μέτρησης των απαερίων καύσης.  
Τα υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού, πλύσεις δαπέδων, οχημάτων) θα διοχετεύονται σε στεγανή δεξαμενή 
και από εκεί στη δεξαμενή ανάμειξης και μετά στον πρωτεύοντα χωνευτήρα. 
Ε) Οφέλη από την υλοποίηση του έργου: 

 Αύξηση του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση των τοπικών δικτύων. 

 Εκμετάλλευση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας  

 Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

 Απεξάρτηση από εισαγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας. 

 Συνεισφορά στην επίτευξη εθνικών δεσμεύσεων σχετικά με την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 

 Ορθολογική διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών. 
ΣΤ) Προτεινόμενοι όροι για την νέα ΕΠΟ 
Το κείμενο της ΕΠΟ, το οποίο περιέχει τους περιβαλλοντικούς όρους, οριακές τιμές κλπ διαμορφώνεται από 
την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. 
Από πλευράς Υπηρεσίας μας προτείνουμε τους εξής επιπλέον περιβαλλοντικούς όρους, ή επισημαίνουμε τα 
παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα ΕΠΟ: 

 Να εφαρμοστεί με ακρίβεια η τεχνολογία που περιγράφεται στη ΜΠΕ και η διαχείριση των αποβλήτων 
(στερεών, υγρών και αερίων) να γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ και σύμφωνα με το 
προτεινόμενο στη ΜΠΕ (κεφάλαιο 11) σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου κατά τη φάση 
λειτουργίας.  

 Ο φορέας του έργου οφείλει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) που τηρείται από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://wrm.ypeka.gr) σύμφωνα με την ΚΥΑ 
αριθ.οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων…». 

 Η διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις της 
Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση, διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως ισχύουν) και 
να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές που τίθεται από αυτήν (Υ.Α. 166640/2013 (ΦΕΚ 554 Β΄), 
Εγκύκλιος οικ.1604.81/03-04-2012 του ΥΠΕΚΑ, ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β΄)). Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να διενεργούνται τακτικά κατάλληλες αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων να είναι διαθέσιμα 
σε κάθε έλεγχο. 

 Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ.6164/2018 (ΦΕΚ 1107 Β΄/27-03-2018) και ειδικότερα τα όρια 
εκπομπών του Πίνακα 2 Μέρος 2 του Παραρτήματος ΙΙ «Οριακές Τιμές Εκπομπών» και το Παράρτημα ΙΙΙ 
Μέρος 1 «Παρακολούθηση των εκπομπών από το φορέα εκμετάλλευσης» και Μέρος 2 «Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης». 

 Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληροί τις προδιαγραφές και τα όρια εκπομπών της ΚΥΑ 
αριθ.οικ.6164/2018 (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018). Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας θα εξασφαλίζεται με τη 
χρήση συστημάτων αυτόματου ελέγχου, την ύπαρξη ανιχνευτών και ασφαλιστικών δικλείδων.  

http://wrm.ypeka.gr/
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 Για την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου να εφαρμόζονται 
διεργασίες καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου πριν από την καύση του. 

 Να τηρούνται οι διατάξεις πυρασφάλειας για τη λειτουργία της μονάδας 

 Να γίνει συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας, ώστε να μειωθεί 
περαιτέρω και να εξαλειφθεί η απόρριψή της στο περιβάλλον. 

 Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρεί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η ΜΕΚ και ο 
λοιπός Η/Μ εξοπλισμός να συντηρούνται τακτικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Για κάθε εργασία συντήρησης να συμπληρώνεται και να 
υπογράφεται από το συντηρητή το αντίστοιχο φύλλο συντήρησης και να κρατείται στο αρχείο. 

 Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης στοιχείων των προς απόρριψη στην 
ατμόσφαιρα εκπομπών αερίων ρύπων της μονάδας. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών θα 
πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να γίνεται επανεκκίνησή της μετά τον εντοπισμό 
του προβλήματος και την πλήρη αποκατάστασή του. 

 Έλεγχοι μέτρησης αερίων ρύπων της υπό μελέτη μονάδας να διενεργούνται από διαπιστευμένο 
εργαστήριο και κατόπιν υποβολής στην Υπηρεσία μας σχετικής καταγγελίας εντός ενός εικοσιτετραώρου 
από την υποβολή της. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα συνεπάγεται την επιβολή διοικητικού 
προστίμου από την Υπηρεσία μας στον φορέα της υπό μελέτη μονάδας. 

 Η μεταφορά των πρώτων υλών στην εγκατάσταση καθώς και η μεταφορά του υγρού χωνεμένου 
υπολείμματος για άρδευση/λίπανση καλλιεργειών θα γίνεται με ειδικής κατασκευής κλειστά βυτία από 
μεταφορείς που διαθέτουν τις αντίστοιχες άδειες μεταφοράς βάσει των σχετικών κωδικών ΕΚΑ. 

 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του 
έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
εκάστοτε ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.), να 
διαχειρίζονται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (Α΄ 179) και 
στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως απόρροια του Νόμου αυτού και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

 Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών 
του έργου. Η περίσσεια θα διαχειριστεί από αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με την νομοθεσία των 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

 Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων 
και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης 
παρασίτων.  

 Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριος του έργου οφείλει με δική του ευθύνη να αποξηλώσει 
τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης, να τις απομακρύνει και να αποκαταστήσει το χώρο 
επέμβασης στην προτέρα κατάσταση. 

 Να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 73 του Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-2019), επειδή η θέση εγκατάστασης του έργου έχει 
χαρακτηριστεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως γεωργική γη υψηλής 
παραγωγικότητας.  

 Η εκφόρτωση των πρώτων υλών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή 
τους στο περιβάλλον. 

 Η δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης υγρής πρώτης ύλης (πχ κοπριά-τυρόγαλα-κατσίγαρος) να είναι 
κλειστή, στεγανή και η διακίνηση τους να γίνεται μέσω αγωγών χωρίς να έρχονται σε επαφή με την 
ατμόσφαιρα και χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσμή.  

 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή έκλυσης τυχόν δυσοσμιών (π.χ. συστήματα 
απόσμησης, κάλυψη ανοιχτών αποθηκευτικών χώρων). 

 Τα επιφανειακά σιλό προσωρινής αποθήκευσης στερεής πρώτης ύλης (της αχυροστρωμνής και των 
υπολειμμάτων καλλιεργειών καλαμποκιού) να είναι σε δάπεδο από σκυρόδεμα και να καλύπτονται με 
υδατοστεγή μεμβράνη προς ελαχιστοποίηση οχλήσεων (οσμών, διήθησης στο έδαφος κλπ). Να 
αποκαλύπτεται τόση έκταση όση απαιτείται για τη διενέργεια των εργασιών. 

 Η αποθήκευση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος να πραγματοποιείται σε κλειστή στεγανή δεξαμενή 
από οπλισμένο σκυρόδεμα με σταθερή οροφή και όχι σε στεγανή εδαφοδεξαμενή τύπου lagoon.  

 Να κατασκευαστεί γεώτρηση παρακολούθησης εντός του αγροτεμαχίου βάθους 10 μέτρων για την 
ετήσια παρακολούθηση τυχόν διαρροών από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγρού χωνεμένου υπολείμματος 
και υγρής πρώτης ύλης. Τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό δελτίο που θα διατηρείται στη 
μονάδα με την υποχρέωση της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών. 

Ζ) Ζητήθηκαν και αναμένονται από την αδειοδοτούσα Αρχή οι γνωμοδοτήσεις λοιπών Υπηρεσιών (Δ/νση 
Υδάτων, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών (Δ/νση Κτηνιατρικής), Δ/νση Αγροτικής 

ΑΔΑ: 6ΖΗΕ7ΛΛ-Κ1Υ



 

Σελίδα 10 από 10 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών( ΠΕΧΩΠ), ΓΕΕΘΑ), Εφορεία Αρχαιοτήτων, Εφορεία Νεωτέρων 
Μνημείων Κ.Μ., Δασαρχείο Σερρών οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν με βάση τις δικές τους αρμοδιότητες. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους - προυποθέσεις που 
παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 

 
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. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και 
λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας 
και αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 999,00 KW της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ο.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 1473, 1491, και 1492 
αγροτεμάχια Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ Σερρών της Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 
2109614426) (ανήκει στην υποκατηγορία Α2), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που 
αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 620393(5238)/02-11-
2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών. 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και  Θωμά Δήμητρα. 
  
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 

Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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