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

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ  14

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λει-
τουργίας  μονάδας  παραγωγής  βιοαερίου
και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και
θερμικής  ενέργειας  με  καύση  βιοαερίου
ισχύος 2,99MWel  καθώς και  μονάδας ανα-
βάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο από την
εταιρεία  «BIOGAZOROS  2  Ι.Κ.Ε.»  στα  υπ’
αριθ.  975,  977,  978,  980  και  983  αγροτε-
μάχια, συνολικού εμβαδού 25.530,00m2, του
αγροκτήματος  Γαζώρου  του  Τ.Δ.  Γαζώρου
του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022
Αριθμ. Απόφασης:  13 / 2022
  
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
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.
195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα, στις 17-03-2022 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 δεκαπέντε  (15)  μέλη της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας και  Αγροτικής
Οικονομίας παραβρέθηκαν και τα  δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη:  

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

 14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος
   15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος      

         Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού.
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 14ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  «Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου και
σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση βιοαερίου
ισχύος 2,99MWel καθώς και μονάδας αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο από
την εταιρεία «BIOGAZOROS 2 Ι.Κ.Ε.»  στα υπ’ αριθ.  975,  977,  978,  980 και  983
αγροτεμάχια,  συνολικού εμβαδού 25.530,00m2, του αγροκτήματος Γαζώρου του
Τ.Δ. Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών» και έδωσε το λόγο στον κ.
Καριπίδη Δημήτριο,  Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.  Σερρών,  ο οποίος έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αρ. πρωτ. 11101(53)/28-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος
& Υδροοικονομίας της ΠΕ. 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.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  61/13.1.2022  (ΦΕΚ  27/20.1.2022/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  με  θέμα  «Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Αριθμ. οικ. 72217(1346)/31.1.2022 (ΦΕΚ 458/7.2.2022/τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  ΄΄ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄΄».
5. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄)  με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Κ.Υ.Α. αριθ. 80568/4225/22.3.1991 (ΦΕΚ 641/7.8.1991/τ.Β΄) με θέμα «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί
για  την  χρησιμοποίηση στη  γεωργία  της  ιλύος  που  προέρχεται  από επεξεργασία  οικιακών  και  αστικών
λυμάτων».
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.  3468/27.6.2006  (ΦΕΚ  129/27.6.2006/τ.Α΄)  με  θέμα  «Παραγωγή  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
9. Αριθμ.  49828/12.11.2008  (ΦΕΚ  2464/3.12.2008/τ.Β΄)  απόφαση  της  Επιτροπής  Συντονισμού  της
Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και  της Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα
«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και  αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
10. Ν. 3851/4.6.2010 (ΦΕΚ 85/4.6.2010/τ.Α΄)  με θέμα «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
11. 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.
12. Κ.Υ.Α.  αριθ.  οικ.  3137/191/Φ.15/21.3.2012  (ΦΕΚ 1048/4.4.2012/τ.Β΄)  με  θέμα  «Αντιστοίχηση  των
κατηγοριών  των  βιομηχανικών  και  βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων  και  των  δραστηριοτήτων  παραγωγής
ηλεκτρικής  ενέργειας  με  τους  βαθμούς  όχλησης  που  αναφέρονται  στα  πολεοδομικά  διατάγματα»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Αριθ.  πρωτ.  οικ.  1604.81/3.4.2012  (ΑΔΑ:  Β4ΩΡ0-ΦΟΚ)  εγκύκλιος  του  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  με  θέμα
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου
που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας».
14. Υ.Α.  αριθ.  οικ.  166640/4.3.2013  (ΦΕΚ  554/8.3.2013/τ.Β΄)  με  θέμα  «Πρόσθετες  υποχρεώσεις
περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου
που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας».
15. 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».
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16. 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 μεταξύ
άλλων  με  την  Υ.Α.  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020  (ΦΕΚ  3291/6.8.2020/τ.Β΄)  με  θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β΄2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  ΄΄Κατάταξη  δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α΄209)΄΄, ως προς
την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας» και ισχύει.
17. Άρθρο 26 του Ν. 4496/8.11.2017 (ΦΕΚ 170/8.11.2017/τ.Α΄) με θέμα «Τροποποίηση του ν. 2939/2001
για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  συσκευασιών  και  άλλων προϊόντων,  προσαρμογή  στην  Οδηγία
2015/720/ΕΕ,  ρύθμιση  θεμάτων  του  Ελληνικού  Οργανισμού Ανακύκλωσης  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  73  του  Ν.  4602/8.3.2019  (ΦΕΚ  45/9.3.2019/τ.Α΄)  με  θέμα  «Έρευνα,
εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών
και  Μεταλλευτικών  Ερευνών,  ιδιοκτησιακός  διαχωρισμός  δικτύων  διανομής  φυσικού  αερίου  και  άλλες
διατάξεις» και ισχύει.
18. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 6164/16.3.2018 (ΦΕΚ 1107/27.3.2018/τ.Β΄) με θέμα «Περιορισμός των εκπομπών
ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)».
19. Ν. 4685/7.5.2020 (ΦΕΚ 92/7.5.2020/τ.Α΄)  με  θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
20. Αριθ.  πρωτ.  9096(7)/5.1.2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, με το οποίο μας διαβίβασε σχετική ανακοίνωση – πρόσκλησή του και μας ζήτησε να προβούμε
σε εισήγηση όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας του θέματος.
21. Αποδεικτικό  ανάρτησης  με  ημερομηνία  25.1.2022,  με  το  οποίο  αναρτήσαμε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που
μας διαβιβάστηκε με το (21) σχετικό έγγραφο.
22. Αριθ. πρωτ. οικ. 57962(340)/25.1.2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας αποστείλαμε το (22) σχετικό
αποδεικτικό ανάρτησης.

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Περιγραφή Δραστηριότητας.  

1.1 Η δραστηριότητα αφορά τη κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού
συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση βιοαερίου ισχύος 2,99MWel καθώς
και μονάδας αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο από την εταιρεία «BIOGAZOROS 2 Ι.Κ.Ε.»
στα υπ’ αριθ.  975, 977, 978, 980 και  983 αγροτεμάχια,  συνολικού εμβαδού 25.530,00m2,  του
αγροκτήματος Γαζώρου του Τ.Δ. Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.

1.2 Η μονάδα θα κατασκευαστεί σε απόσταση 1230m Νοτιοδυτικά από τον οικισμό του Γαζώρου. Η
περιοχή είναι πεδινή και καλύπτεται κυρίως από αγροτικές καλλιέργειες και λίγες κτηνοτροφικές
μονάδες. Η μονάδα θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο 55m.

1.3 Η μονάδα θα περιλαμβάνει:

 Περίφραξη από συρματόπλεγμα.

 Πίστα αποθήκευσης φυτικών ενσιρωμάτων εμβαδού 2.250m2.

 2 συστήματα τροφοδοσίας στερεάς πρώτης ύλης δυναμικότητας 110m3 έκαστο, εξοπλισμένα
με  υδραυλική  πλατφόρμα  τροφοδοσίας  BIG-MIX χωρητικότητας  40m3 και  σύστημα
πολτοποίησης MultiMix ισχύος 40kW και χωρητικότητας 10m3.

 Προδεξαμενές υγρού υπολείμματος εξοπλισμένες με 2 υποβρύχιες αντλίες υψηλής πίεσης με
ισχύ 11kW έκαστη και με 2 υποβρύχιους αναδευτήρες με ισχύ 11kW έκαστος.

 4 κυλινδρικές αεροστεγείς δεξαμενές χώνευσης από ανοξείδωτο ατσάλι με σύστημα συλλογής
βιοαερίου  και  σύστημα  θέρμανσης  όγκου  4.903m3,  4.903m3,  4.903m3 και  3.176m3.  Κάθε
δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με 3 υποβρύχιους αναδευτήρες «TMR» ισχύος 11kW έκαστος,
2  οριζόντιους  αναμείκτες  τύπου  «biobull»  ισχύος  11kW έκαστος,  αντλία  κυκλοφορίας
θερμότητας  ισχύος  4,5kW,  2  αντλίες  φυσητήρα  αποθείωσης  ισχύος  1,5kW έκαστη,  2
αεροσυμπιεστές  ισχύος  1,1kW με  δοχείο  40λίτρων  και  μέγιστη  πίεση  10bar έκαστος,  2
κοχλιωτές αντλίες εξόδου ισχύος 15kW έκαστη και 2 κοχλιωτές αντλίες εξόδου ισχύος 7,5 kW
έκαστη. Η οροφή κάθε δεξαμενής έχει σχήμα θόλου και αποτελείται από διπλή μεμβράνη.

 Μονάδα διαχωρισμού χωνεμένου υπολείμματος εξοπλισμένη με μηχανικό διαχωριστή στερεών
– υγρών τύπου κοχλία συμπίεσης 3ης γενιάς ισχύος 7,5kW και δυναμικότητας 75m3/h, αντλία
διαχωριστή ισχύος 11kW και αντλία προώθησης προς τις λιμνοδεξαμενές ισχύος 11kW. 
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 Στεγανό  χώρο  προσωρινής  αποθήκευσης  στερεού  υπολείμματος  εμβαδού  375m2 από
οπλισμένο σκυρόδεμα που θα καλύπτεται από πολυστρωματική κατασκευή με  PVC,  PE και
EPDM.

 2  στεγανές  λιμνοδεξαμενές  τύπου  «lagoon»  τραπεζοειδούς  διατομής  χωρητικότητας
11.838,14m3 και  12.311,95m3 για  την  σταθεροποίηση  και  αποθήκευσης  του  υγρού
υπολείμματος.

 Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ) εξοπλισμένη με 2 μηχανές
εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) τύπου «Jenbacher JGS 420 GS-BL» ηλεκτρικής ισχύος 1.495kWel
και θερμικής ισχύος 1.766,5kWth έκαστη. Κάθε μηχανή θα συνδέεται απευθείας με σύγχρονη
ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 1800kVA. Η μονάδα συμπαραγωγής θα διαθέτει σύστημα ξήρανσης
του βιοαερίου και σύστημα τεχνητής αποθείωσης του βιοαερίου με φίλτρο ενεργού άνθρακα.

 Υποσταθμός, εμβαδού 100m3, σε οικίσκο ISO-BOX για την ανύψωση της χαμηλής (400V) σε
μέση  τάση  (20kV).  Ο  υποσταθμός  θα  είναι  εξοπλισμένος  με  3  μετασχηματιστές  ισχύος
2000kVA, 2000kVA και 630kVA.

 Μονάδα αναβάθμισης του βιοαερίου σε βιομεθάνιο εξοπλισμένη με 2 συστήματα ψύξης ισχύος
40kW για την διαδικασία αφύγρανσης, ανεμιστήρα – προωθητή ισχύος 44kW, αεροσυμπιεστή
ισχύος 450kW, 2 συστήματα ψύξης ισχύος 40kW για την διαδικασία συμπίεσης, κλιματισμό
ισχύος 4kW και boiler  θερμικής ισχύος 450kW για θέρμανση. 

 Κτίριο διοίκησης εμβαδού 100m2.

 Κτίριο  πινάκων  ελέγχου  και  μηχανοστασίου  εμβαδού  325,75m2 που  θα  στεγάζει  τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό ελέγχου της μονάδας.

 Πυρσός εκτόνωσης αερίου δυναμικότητας 700-1700m3/h.

 Πύργος απολύμανσης οχημάτων (τροχόλουτρο).

 Γεφυροπλάστιγγα.

 Εξοπλισμό  πυρασφάλειας,  αντικεραυνικής  προστασίας,  ανίχνευσης  αερίων  (διοξείδιο  του
άνθρακα και μεθάνιο) με συναγερμό στους κλειστούς χώρους της μονάδας κ.α.

1.4 Κατασκευή της μονάδας.
1.4.1 Εργασίες: 

 Κατασκευή περίφραξης.
 Διαμόρφωση γηπέδου.
 Εκσκαφές θεμελιώσεων. 
 Κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων.
 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 Διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου  (ασφαλτοστρώσεις,  δημιουργία  χώρων  πρασίνου

κ.α.).
1.4.2 Υλικά κατασκευής: χάλυβας, σκυρόδεμα, ασφαλτικά υλικά, κ.α.
1.4.3 Θα χρησιμοποιηθούν:  φορτηγά,  εκσκαφείς,  φορτωτές,  αναμείκτες  σκυροδέματος,  γερανοί

κ.α.
1.4.4 Διάρκεια κατασκευής: 12 μήνες.

1.5 Παραγωγική διαδικασία:

Οι  πρώτες  ύλες  θα  είναι  100tn/ημέρα  (36.500tn/έτος)  ενσίρωμα  καλαμποκιού  (32%  ολικά
στερεά)  και  56tn/ημέρα  (20.440tn/έτος)  ενσίρωμα  τριτικάλε  (38%  ολικά  στερεά)  που  θα
προέρχονται  από  ιδιόκτητες  γεωργικές  εκτάσεις  4.100  στρεμμάτων.  Οι  πρώτες  ύλες  θα
αποθηκεύονται  προσωρινά στην πίστα φυτικού ενσιρώματος. Στην συνέχεια θα οδηγούνται
στους τροφοδότες για τεμαχισμό και ομογενοποίηση και τελικά θα οδηγούνται στις δεξαμενές
χώνευσης. Ταυτόχρονα 94tn/ημέρα (34.310tn/έτος) υγρό από τον διαχωρισμό του χωνεμένου
υπολείμματος (5% ολικά στερεά) με ανακυκλοφορία θα οδηγείται πρώτα στις προδεξαμενές και
μετά στις δεξαμενές χώνευσης για την αραίωση των στερεών πρώτων υλών. 

 Στις 4 αεροστεγείς δεξαμενές χώνευσης οι πρώτες ύλες θα παραμένουν για περίπου 63 ημέρες
όπου  με  τη  μέθοδο  της  αναερόβιας  μεσοφιλικής  ζύμωσης  θα  παράγεται  βιοαέριο
(1.257Nm3/ώρα ή  30.164,00Νm3/ημέρα ή 11.009.829,00Νm3/έτος) που θα περιέχει μεθάνιο
(52,10%), υδρατμούς, διοξείδιο του άνθρακα και υδρόθειο.

 Το  χωνεμένο  υπόλειμμα  (216,75tn/ημέρα  ή  79.113,00tn/έτος)  θα  μεταφέρεται  στη  μονάδα
διαχωρισμού  όπου  θα  διαχωρίζεται  σε  στερεό  (34,68tn/ημέρα  ή  12.658tn/έτος,  16%  του
χωνεμένου υπολείμματος, 25% ολικά στερεά) και σε υγρό κλάσμα (66.455tn/έτος, 84% του
χωνεμένου υπολείμματος, 5% ολικά στερεά). 

 Το στερεό κλάσμα θα αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (πίστα)  και εν
συνεχεία θα διατίθεται ως βιολογικό λίπασμα σε αγροτικές καλλιέργειες ή σε εταιρείες που θα
το  αξιοποιούν  εμπορικά  για την  παραγωγή  εδαφοβελτιωτικού. Το  υγρό  κλάσμα  θα
αποθηκεύεται σε 2 λιμνοδεξαμενές  τύπου «Lagoon», όπου θα παραμένει για 120 ημέρες (4
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μήνες) με σκοπό την μείωση του αζώτου και του φωσφόρου και στη συνέχεια θα διατίθεται για
υγρή λίπανση ιδιόκτητων αγροτικών εκτάσεων 4.100 στρεμμάτων.

 Στην οροφή (αεριοθάλαμο) των δεξαμενών χώνευσης όπου θα αποθηκεύεται το βιοαέριο θα
γίνεται  ελεγχόμενη έγχυση αέρα (οξυγόνου)  με αεροσυμπιεστή για την αποικοδόμηση από
σουλφοβακτήρια  του  υδρόθειου  (βιολογική  αποθείωση)  σε  στοιχειακό  θείο  το  οποίο  θα
αποτίθεται και θα απομακρύνεται με τα υπολείμματα της ζύμωσης.

 Στην  συνέχεια  το  βιοαέριο  θα οδηγείται  για  αφύγρανση.  Τα συμπυκνώματα του  νερού που
περιέχεται στο βιοαέριο θα συλλέγονται σε κατάλληλη δεξαμενή που τελικά  θα διοχετεύονται
στις λιμνοδεξαμενές. Εν συνεχεία το βιοαέριο θα διέρχεται από φίλτρο ενεργού άνθρακα για
την δέσμευση του υδρόθειου (τεχνητή αποθείωση). 

 Εν συνεχεία  το  βιοαέριο  θα τροφοδοτεί  τις  μηχανές  εσωτερικής  καύσης  για  την  παραγωγή
ηλεκτρικής (24.262.678kWhel/έτος) και θερμικής ενέργειας (24.262.678kWhth/έτος). Το ρεύμα
χαμηλής τάσης που θα παράγεται από κάθε γεννήτρια θα ανορθώνεται σε μέση τάση και θα
διοχετεύεται στο δίκτυο.

 Η θερμότητα που θα παράγεται στις μηχανές εσωτερικής καύσης θα μεταφέρεται σε εναλλάκτη
όπου  θα θερμαίνει το νερό του συστήματος θέρμανσης των δεξαμενών χώνευσης. Έτσι θα
διοχετεύονται  στις  δεξαμενές  χώνευσης  τα  απαιτούμενα  ποσά  θερμότητας
(3.156.420kWhth/έτος)  για  την  διατήρηση  της  θερμοκρασίας  στους  38-40°C (μεσοφιλική
διεργασία).  Το  πλεόνασμα  θερμότητας  θα  αποδίδεται  στην  ατμόσφαιρα  αφού  ψυχθεί  με
αερόψυκτους ψύκτες ή θα διατίθεται προς ίδια χρήση ή/και διανομή.

 Το βιοαέριο πριν εισαχθεί στην μονάδα αναβάθμισης σε βιομεθάνιο,  θα περνάει πρώτα από
αφυγραντή (ξήρανση) και τα συμπυκνώματα του νερού που θα προκύπτουν θα διοχετεύονται
στις λιμνοδεξαμενές. Έπειτα το ξηρό βιοαέριο θα θερμαίνεται και θα διέρχεται από μια διάταξη
διαδοχικών φίλτρων ενεργού άνθρακα για την απομάκρυνση των προσμίξεων (H2S,  VOC,
siloxane κ.λ.π.). Στη συνέχεια το βιοαέριο αφού συμπιεστεί με αεροσυμπιεστή θα οδηγείται σε
καθαρισμό 3 σταδίων με μεμβράνες υψηλής απόδοσης όπου θα διαχωρίζεται το διοξείδιο του
άνθρακα από το μεθάνιο. Το βιομεθάνιο που θα παράγεται  (625m3/ώρα ή 5.475.296m3/έτος,
97,5% CH4) θα διοχετεύεται στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ακόμα ένα μέρος της θερμότητας από
το σύστημα θέρμανσης της μονάδας αναβάθμισης του βιοαερίου σε βιομεθάνιο θα οδηγείται
στα συστήματα θέρμανσης των δεξαμενών χώνευσης.

1.6 Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία και θα εργάζονται 4 άτομα.
1.7 Η  μονάδα  θα  λειτουργεί  για  τουλάχιστον  30  χρόνια.  Μετά  την  παύση  λειτουργίας  της  θα

πραγματοποιηθούν  εργασίες  αποξήλωσης  του εξοπλισμού  και  κατεδάφισης  των  κτιριακών
εγκαταστάσεων.

1.8 Η πρόσβαση στην μονάδα θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων δρόμων της περιοχής. 

2. Κατάταξη Δραστηριότητας.

2.1Περιβαλλοντική κατάταξη (σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, όπως τροποποιήθηκε
μεταξύ άλλων με την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 και ισχύει): 
Μονάδα παραγωγής βιοαερίου και σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με
καύση  βιοαερίου  ισχύος  2,99MWel:  10η Ομάδα  «Ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας»,  α/α  6  «α)
Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης ή
από μονάδα αεριοποίησης», Υποκατηγορία Α2 «Ρ ≤ 10  MW», «γ) Εγκαταστάσεις παραγωγής
βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ενεργειακά
φυτά και ενσιρώματα», Υποκατηγορία Α2 «Q ≤ 150.000 t/έτος».

2.2Βαθμός όχλησης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει):
Μονάδα παραγωγής βιοαερίου και σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με
καύση  βιοαερίου  ισχύος  2,99MWel: «Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας»,  α/α  303  «Σταθμοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ: γ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου»,
Μέση «(= 2,99 MW) > 0,5 MW». 

3. Προστατευόμενες Περιοχές.
Η δραστηριότητα δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Δραστηριότητας.
4.1 Αέρια Απόβλητα.

 Εκπομπή  αέριων  ρύπων  (καυσαερίων)  από  τα  μηχανήματα  και  τα  οχήματα  κατά  την
κατασκευή της μονάδας.

 Εκπομπή  αιωρούμενων  σωματιδίων  (σκόνης)  από  τις  εργασίες  κατά  την  κατασκευή  της
μονάδας.

 Εκπομπή  αιωρούμενων  σωματιδίων  (σκόνης)  από  την  κίνηση  των  μηχανημάτων  και  των
οχημάτων κατά την κατασκευή της μονάδας.
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 Εκπομπές  αέριων  ρύπων  (καυσαερίων)  από  την  καύση  του  βιοαερίου  στις  μηχανές
εσωτερικής καύσης κατά την λειτουργία της μονάδας.

 Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από την καύση του βιοαερίου στον πυρσό σε έκτακτες
περιπτώσεις.

 Εκπομπή  αέριων  ρύπων  (απαερίων)  από  τη  μονάδα  αναβάθμισης  του  βιοαερίου  σε
βιομεθάνιο.

 Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την λειτουργία
της μονάδας.

4.2 Υγρά Απόβλητα.
 Λύματα εργαζομένων.
 Από τις πλύσεις των οχημάτων και των εγκαταστάσεων κατά την λειτουργία της μονάδας.

4.3 Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα.

 Περίσσεια υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή της μονάδας.

 Άχρηστα  υλικά  κατασκευής,  υπολείμματα  σκυροδέματος,  συσκευασίες  υλικών  καθώς  και
απορρίμματα εργαζομένων κατά την κατασκευή της μονάδας.

 Απορρίμματα εργαζομένων κατά την λειτουργία της μονάδας.
4.4 Επικίνδυνα Απόβλητα.

 Λιπαντικά  έλαια,  καύσιμα,  υδραυλικά  υγρά,  φίλτρα ελαίου κ.α.  από τα  μηχανήματα και  τα
οχήματα κατά την κατασκευή της μονάδας.

 Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά, έλαια μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης, φίλτρα
ελαίου κ.α. από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κατά την λειτουργία της μονάδας.

 Εξαντλημένος  ενεργός  άνθρακας  από  τα  φίλτρα  για  την  τεχνητή  αποθείωση  και  την
απομάκρυνση των προσμίξεων κατά την λειτουργία της μονάδας.

 Μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά την λειτουργία
της μονάδας.

 Νερά από το τροχόλουτρο που περιέχει απολυμαντικό.
4.5 Θόρυβος – Δονήσεις.

 Από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή της μονάδας.
 Από τις εργασίες κατά την κατασκευή της μονάδας.
 Από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κατά την λειτουργία της μονάδας.

4.6 Ακτινοβολία.
 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τους μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης της μονάδας.

4.7 Εδαφικό Ανάγλυφο.
 Αλλαγή  του  εδαφικού  ανάγλυφου  με  την  ανέγερση  των  κτηριακών  εγκαταστάσεων  της

μονάδας.
4.8 Ανάγκες Υδροδότησης.

Η μονάδα θα συνδεθεί με δίκτυο ύδρευσης ή θα μεταφέρεται νερό με βυτιοφόρο όχημα για την
κάλυψη των παρακάτω αναγκών:
 Διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης μηχανημάτων

και οχημάτων κατά την κατασκευή της μονάδας για την μείωση της σκόνης. 
 Ανάγκες εργαζομένων.
 Καθαρισμός των χώρων της μονάδας.
 Συμπλήρωση των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης κατά την λειτουργία της μονάδας.
 Ανανέωση του νερού στο τροχόλουτρο.

4.9 Χρήση Ενέργειας.
 Ορυκτά καύσιμα: για την λειτουργία των μηχανημάτων και την κίνηση των οχημάτων κατά την

κατασκευή της μονάδας.
 Ηλεκτρική ενέργεια: για την λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.
 Βιοαέριο: για τη λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και

της μονάδας αναβάθμισης του βιοαερίου σε βιομεθάνιο.

Γνωμοδότηση
Επειδή, όπως αναφέρεται και στην μελέτη, δεν υπάρχει νομοθεσία για την αναβάθμιση του βιοαερίου

σε  βιομεθάνιο  και  την  διοχέτευση  του  βιομεθανίου  στο  δίκτυο  φυσικού  αερίου,  δεν  δυνάμεθα  να
γνωμοδοτήσουμε σχετικά. Επομένως προτείνουμε να εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ)  για  την  μονάδα παραγωγής  βιοαερίου και  τον  σταθμό συμπαραγωγής  ηλεκτρικής  και  θερμικής
ενέργειας με καύση βιοαερίου και όταν υπάρξει νομοθεσία για την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο
και  την  διοχέτευση  του  βιομεθανίου  στο  δίκτυο  φυσικού  αερίου  να  υποβληθεί  σχετική  μελέτη  και  να
τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ.

Κατά τα λοιπά συμφωνούμε για την έγκριση της μελέτης όσον αφορά τη κατασκευή και λειτουργία
μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση
βιοαερίου ισχύος 2,99  MWel   με τους εξής όρους  :

ΑΔΑ: Ψ15Κ7ΛΛ-Η2Ξ



1. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός 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 τον
συντηρητή το αντίστοιχο φύλλο συντήρησης και να κρατείται στο αρχείο.

2. Να τηρούνται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 6164/16.3.2018
3. Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων προς απόρριψη

στην ατμόσφαιρα. Τα στοιχεία και οι παράμετροι που θα πρέπει να μετρούνται συνεχώς είναι Τ, Ο2,
CO,  CO2,  NOx,  SOx,  και  P/M.  Τα αποτελέσματα  των  μετρήσεων  να  καταγράφονται  σε  σχετικό
ημερολόγιο το οποίο να είναι  διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση
υπέρβασης των ορίων εκπομπών θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να
ενημερώνεται  εγγράφως  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Π.Ε.  Σερρών  για  το
συμβάν.  Η επανεκκίνηση της μονάδας να γίνεται  μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και  την
πλήρη αποκατάστασή του.

4. Η διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις
της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση και διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής) και να
πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές που τίθενται από την Υ.Α. αριθ. οικ. 166640/4.3.2013, την
αριθ.  πρωτ.  οικ.  1604.81/3.4.2012 εγκύκλιο  και  την  Κ.Υ.Α.  αριθ.  80568/4225/22.3.1991.  Ως  εκ
τούτου θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά κατάλληλες αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων να
είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

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

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

7. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των ενσιρωμάτων και του παραγόμενου στερεού υπολείμματος
να  αποτελούνται  από  στεγανή  επιφάνεια  σκυροδέματος  (δάπεδο  και  πλευρικές  επιφάνειες)  με
κατάλληλες  συλλεκτήριες  διατάξεις  τυχόν  στραγγισμάτων  και  σε  κάθε  περίπτωση  να  είναι  εξ
ολοκλήρου  καλυμμένοι  με  υδατοστεγή  μεμβράνη  κατάλληλα  στερεωμένη.  Να  δίνεται  ιδιαίτερη
προσοχή  στο  μέτωπο  εργασίας.  Σε  περίπτωση  συλλογής  των  παραπάνω  στραγγισμάτων,  να
οδηγούνται στις λιμνοδεξαμενές.

8. Να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4496/8.11.2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
73 του Ν. 4602/8.3.2019 και ισχύει.

9. Η μεταφορά του υγρού χωνεμένου υπολείμματος για λίπανση καλλιεργειών να γίνεται με ειδικής
κατασκευής κλειστά βυτία.

10. Να κατασκευαστούν 2 γεωτρήσεις παρακολούθησης εκατέρωθεν των λιμνοδεξαμενών  για ετήσιο
έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων υδάτων (pH, COD, BOD5, ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ4). Τα αποτελέσματα να
κοινοποιούνται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών. Ακόμα πριν την
λειτουργία της  μονάδας να προηγηθεί  έλεγχος ποιότητας του νερού των γεωτρήσεων ως βάση
αναφοράς.

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

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» ,
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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”.
      ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων
στην  Επιτροπή  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και  Αγροτικής  Οικονομίας  Π.Κ.Μ.  του
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)»

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 Γνωμοδοτεί θετκά  επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και
λειτουργίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και
θερμικής  ενέργειας  με  καύση  βιοαερίου  ισχύος  2,99MWel  καθώς  και  μονάδας
αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο από την εταιρεία «BIOGAZOROS 2 Ι.Κ.Ε.» στα
υπ’ αριθ. 975, 977, 978, 980 και 983 αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 25.530,00m2,
του αγροκτήματος Γαζώρου του Τ.Δ. Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών,
σύμφωνα με τους όρους- προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης
γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  11101(53)/28-02-2022 εισήγηση  του  Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. Σερρών). 

Κατά  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Τόσκας  Λάζαρος,  Αγαθαγγελίδου
Ανατολή , Αβραμόπουλος Σωτήριος, Χρυσομάλλης Νικόλαος και Γκανούλης Φίλιππος.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης. 

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως
ακολούθως : 

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη
                                                                     

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας
     

    Η Γραμματέας
      Κουκίδου Ηρώ
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