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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου : 
« Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (1 MWe) με αεριοποίηση 
βιομάζας και φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 
500 KW, της «ISAR ENERGY MIKE», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ. αριθμ. 
397 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος  
Σπουργίτη , Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, 
Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία 
Α2  έργων και δραστηριοτήτων της  υπ. 
αριθμ. Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 
Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας 
(ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016) όπως ισχύει )» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  113  / 2021 

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 15-11-2021 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 δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-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.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 12.  Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

 13.  Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   14 . 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 
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Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου : «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 MWe) με αεριοποίηση 
βιομάζας και φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500 KW , της « ISAR ENERGY MIKE », 
που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ. αριθμ. 397 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος  Σπουργίτη , Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία Α2  έργων και 
δραστηριοτήτων της  υπ. αριθμ. Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού 
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016) όπως ισχύει)» και έδωσε το 
λόγο στην  κα. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.Ε. Κιλκίς, η οποία 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 459910(2023)/11-10-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς 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.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» 

2.Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α / 21-09-2011)  « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

3. Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016). 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει  » 

4. ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014  (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14) «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». 

5. Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α /27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 

6. Ν.3851/10 (ΦΕΚ 85 / Α/ 04-06-2010) « 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» 

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν 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 αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του 
σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 
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(Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί) 

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 MWe) με αεριοποίηση βιομάζας και φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 
500 KW , της « ISAR ENERGY MIKE », που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ. αριθμ. 397 αγροτεμάχιο 
του αγροκτήματος  Σπουργίτη, Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός  εγκεκριμένου ΓΠΣ και εκτός προστατευμένων περιοχών (ΝΑΤΟΥΡΑ 
2000, CORINE κλπ) και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους. 

Όσο αφορά το  γήπεδο του έργου, δηλαδή το  αγροτεμάχιο 397 του αγροκτήματος Σπουργίτη , έκτασης 
10.000 τ.μ. που έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό   : 

1. Βρίσκεται σε απόσταση  μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού του 
Σπουργίτη .  

2. Δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές χρήσεις γης και « δεν υπάρχει απαγόρευση για τις εγκαταστάσεις 
Α.Π.Ε. , τηρουμένων των αποστάσεων που θέτει η κείμενη νομοθεσία» (αρ. πρωτ. 1381/21-07-
2020  έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στο παράρτημα 
της ΜΠΕ). 

3. Σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη  της περιοχής και την υπ. αριθμ. 184188/25-08-2021  
θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και 
Δασικών Εκτάσεων της ΑΔΜΘ που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, 
έκταση  εμβαδού 9.967,20 τ.μ.  είναι  μη δασικού χαρακτήρα  έκταση (ΑΑ), και έκταση εμβαδού 
32,80 τ.μ. είναι δασικού χαρακτήρα έκταση και διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η 
παραπάνω υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον : 1)  Δεν γίνει 
επέμβαση στο τμήμα της έκτασης εμβαδού 32,80 τ.μ., 2) Δεν θιγεί με οποιονδήποτε τρόπο η 
γειτονική δασική έκταση και 3) Η τοποθέτηση του υπόγειου δικτύου διασύνδεσης να γίνει εντός της 
ζώνης κατάληψης του υφιστάμενου οδικού δικτύου προκειμένου να αποφευχθεί επέμβαση στις 
δασικού χαρακτήρα. Στο ίδιο έγγραφο αναγράφεται ότι το υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης του Φ/Β 
Σταθμού με το σύστημα θα ακολουθεί, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΜΠΕ, τον υφιστάμενο 
αγροτικό δρόμο. Οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο δρόμος αυτός είναι κυρίως δασικού 
χαρακτήρα, διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και εμπίπτουν στο με αριθ. 472α 
εποικιστικό κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Σπουργίτη Σ.Δ. έτους 1961. 

4. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 445865-18149/16-07-2021/14-09-2021 γνωμοδότηση επί της 
ΜΠΕ της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Κιλκίς , με συνημμένο 
το υπ. αριθμ.  575/14-09-2021 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ,  που βρίσκεται διαθέσιμη στο περιβαλλοντικό 
μητρώο, η έκταση του έργου αποτελεί  απλή γεωργική γη.   Ως συμπέρασμα της γνωμοδότησης 
αναγράφεται ότι «γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου χωρίς την απαίτηση 
πρόσθετων όρων - προϋποθέσεων ». Κατά  συνέπεια από πλευράς παραγωγικότητας είναι 
επιτρεπτή η εγκατάσταση του έργου. 

Όσο αφορά το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500 KW   

Θα αποτελείται από 1250 πλαίσια ισχύος 400 W το καθένα. Σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική 
νομοθεσία, απαλλάσσεται από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Περιέχεται στην ΜΠΕ, 
επειδή  προτείνεται να υλοποιηθεί στο ίδιο γήπεδο με το Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με 
αεριοποίηση βιομάζας .  

Όσο αφορά το Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 MWe) με αεριοποίηση βιομάζας  

Η μονάδα θα λειτουργεί σε 24 ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο.   

H πρώτη ύλη θα είναι βιομάζα υπολειμμάτων φυτικής προέλευσης τύπου wood chip από ευκάλυπτο και 
μίσχανθο ή άλλα δενδρώδους προέλευσης βιομάζα, καθώς και υπολείμματα από καλλιέργειες. Θα 
προέρχεται από τις περιοχές Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Σερρών και σε περίπτωση μη επάρκειας  θα γίνεται 
προμήθεια από άλλες περιοχές εντός ή εκτός Ελλάδας.  

Η βιομάζα θα παραλαμβάνεται πάντα θραυσμένη (chipped) σε μέγεθος κάτω των 2 cm.  Εάν η πρώτη ύλη 
είναι τρίμματα ή / και ροκανίδια ενδεχομένως να παραλαμβάνεται πελετοποιημένη.  Καμία θραύση, 
πελετοποίηση ή άλλη επεξεργασία της πρώτης ύλης δε θα λαμβάνει χώρα εντός της μονάδας. Η πρώτη ύλη 
θα παραλαμβάνεται έτοιμη προς χρήση. Η ημερήσια ποσότητα της βιομάζας που θα χρησιμοποιείται ως 
πρώτη ύλη στη μονάδα θα είναι 26 τόνοι, δηλαδή 9.490 τόνοι ανά έτος.    

Θα κατασκευαστεί κτήριο εμβαδού περίπου 660 τ.μ. , εντός του οποίου θα εγκατασταθεί όλος ο εξοπλισμός 
της μονάδας.  

Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας περιλαμβάνουν : 

 Αποθήκευση και τροφοδοσία της βιομάζας. 

 Αεριοποίηση της βιομάζας σε ένα  αεριοποιητή  και καθαρισμός του παραγόμενου αερίου (Syngas). 
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 Καύση του αερίου σε δύο μηχανές  εσωτερικής καύσης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 
διατίθεται στο δίκτυο .  

Η επεξεργασία των αερίων προϊόντων της διεργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες :  

           1. Απομάκρυνση της Τέφρας με Κυκλώνες,  

2. Απομάκρυνση της Πίσσας με Ηλεκτροστατικό Φίλτρο,  

3. Απομάκρυνση υδρατμών και τυχόν υπολειμμάτων πίσσας με υγροποίησή τους στον εναλλάκτη 
θερμότητας  (με πτώση θερμοκρασίας),  

4. Απομάκρυνση Υπολειμμάτων με Σακόφιλτρο.  

Η παραγωγή ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω δύο μηχανών εσωτερικής καύσης αερίου, που είναι 
κατασκευασμένες για να χρησιμοποιούν  αέριο  (syngas) σε συνδυασμό με δύο  γεννήτριες ηλεκτρικού 
ρεύματος ισχύος η καθεμιά περίπου 500 KW. Το σύνολο αυτό θα είναι αναπτυγμένο, ολοκληρωμένο και 
πιστοποιημένο κατά CE και  ISO .  

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανυψώνεται στη μέση τάση μέσω μετασχηματιστή χαμηλής σε μέση 
τάση 1250 KVA. Στη συνέχεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.  Ο μετασχηματιστής θα εγκατασταθεί 
εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με όλα τα συνοδά αναγκαία υποσυστήματα για τη λειτουργία του.   

 Στην εγκατάσταση θα υπάρχει δαυλός καύσης syngas ο οποίος θα έχει σκοπό την παροδική καύση του 
αερίου σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και για 
την πρόληψη ατυχημάτων.  

Στη μονάδα θα παράγεται επίσης θερμική ενέργεια 12.000 MWh/ έτος . Το 25% της παραπάνω ενέργειας θα 
χρησιμοποιείται κυρίως για την ξήρανση της καύσιμης βιομάζας στα σιλό και για τη θέρμανση των χώρων 
κατά τη διάρκεια του  χειμώνα . Το υπόλοιπο ποσό της παραγόμενης θερμικής ενέργειας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  είτε σε κτηνοτροφικές μονάδες είτε σε θερμοκήπια.    

Στη μελέτη γίνεται εκτενής αναφορά για τα παραγόμενα υγρά και στερεά απόβλητα, αναφέροντας το είδος – 
πηγή προέλευσης του αποβλήτου ,   την κατηγορία του και τον κωδικό του ΕΚΑ (με αστεράκι *  
επισημαίνονται τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα), την ετήσια διαχειριζόμενη ποσότητα και τον τρόπο 
διαχείρισής του (κεφάλαιο 10 της ΜΠΕ).  

Αέρια απόβλητα προκύπτουν κατά την  καύση του παραγόμενου αερίου σύνθεσης στις δύο 
ηλεκτρογεννήτριες. Το προϊόν της καύσης είναι κυρίως CO2,  το οποίο δεν προσμετράται στο αρνητικό 
ισοζύγιο του CO2, διότι το αέριο σύνθεσης από βιομάζα εμπίπτει στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η παραγωγή των επικίνδυνων για την ατμοσφαιρική ρύπανση SO2 και NOχ , είναι εξαιρετικά 
χαμηλή και επειδή από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία τίθενται οριακές τιμές για το SO2 και NOχ, μόνο για 
μονάδες δυναμικότητας άνω των 50 MW, η ισχύς της μονάδας δεν εμπίπτει στις οριακές τιμές της 
νομοθεσίας. Η ποσότητα CO που παράγεται στον αεριοποιητή σε συνθήκες μερικής παρουσίας αέρα 
(οξυγόνου), καταναλίσκεται εξ’ ολοκλήρου στη μηχανή εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Σε απόσταση 4,6 χιλιομέτρων από τη θέση του έργου, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τερπύλλου 
προγραμματίζεται η λειτουργία άλλων τεσσάρων  παραγωγής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 
500 KW, 500 KW, 1MW  και 1 MW. Επειδή η μονάδα του θέματος βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τους 
παραπάνω σταθμούς ίδιας τεχνολογίας, δεν συμμετέχει στην συνεργιστική δράση τους ως προς τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Ο προγραμματιζόμενος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 MWe) με αεριοποίηση βιομάζας,   και 
φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500 KW αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2  της  υπ. αριθμ. Απόφασης 
ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016) όπως ισχύει .  

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 

 η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην 
οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. 

 Ο Δήμος Κιλκίς με το υπ΄αριθμ. πρωτ.  18953/30-08-2021  έγγραφό του (αρ. πρωτ. 
541905/2352/31-08-2021 της  υπηρεσίας μας)  διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την υπ. αριθμ. 
96/2021 Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς,  με την οποία αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά 
επί του περιεχομένου της ΜΠΕ. 

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 στην ΜΠΕ,  ενώ επιπροσθέτως της κείμενης 
Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις : 

α) Να εφαρμοστεί με ακρίβεια η τεχνολογία που περιγράφεται στην ΜΠΕ και η διαχείριση των αποβλήτων 
(στερεών, υγρών και αερίων) να γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ. 

β). Να τηρούνται οι διατάξεις πυρασφάλειας για τη λειτουργία της μονάδας.  
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γ). Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των αέριων εκπομπών της μονάδας.  

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

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

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος 
λέγοντας ότι δεν κρίνουνε κατά βάση την αρτιότητα της εκάστοτε μελέτης που συνοδεύει 
το κάθε έργο ΑΠΕ και από αυτή τη σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών 
εργαζομένων της Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν 
μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά βάση από το 
αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους 
«επενδυτές». Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είμαστε αναγκασμένοι να κρίνουμε και 
τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και 
δεν είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κρίνουνε και 
την ίδια την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ, αμφισβητούμε τεκμηριωμένα τα λεγόμενα 
«οφέλη» που παρουσιάζονται. Καταθέτουνε την απόλυτη αντίθεση της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» στην λεγόμενη «απελευθέρωση» της παραγωγής και εμπορίας της 
ηλεκτρικής ενέργειας από  ιδιώτες «επενδυτές», επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει 
σε όξυνση της ενεργειακής φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων 
εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν 
αντισταθμίζονται από τις όποιες προσλήψεις στις μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της 
ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. Όλα τα παραπάνω έχουν συμβάλλει αποφασιστικά 
στις πρόσφατες ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, η μονοκαλλιέργεια και 
άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δημιουργήσει επίσης 
πλήθος προβλημάτων περιβαλλοντικών και όχι μόνο. Επισημαίνουνε την ανάγκη να 
υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή ανά Π.Ε για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά 
μορφή ΑΠΕ με ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση ή 
καλλιέργεια. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά τη δημιουργία σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 500 KW και φωτοβολταϊκό πάρκο 
ισχύος 500 KW , της « ISAR ENERGY MIKE ». Τους δημιουργεί εύλογο προβληματισμό 
το γεγονός ότι η Τ.Κ. Φύσκας, η ΕΠΖ Δήμου Κιλκίς και το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς 
γνωμοδοτούν ομόφωνα αρνητικά, χωρίς όμως να αναφέρεται το σκεπτικό τους στην 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο ΗΠΜ. 
Επιπλέον, η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
επισημαίνει ελλείψεις στην ΜΠΕ και ζητά συμπληρωματικά στοιχεία για: α) τη θέση 
ΕΓΣΑ των πλησιέστερων δημοτικών έργων πόσιμου νερού, β) τον τρόπο διαχείρισης και 
διάθεσης των υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις πλύσεις της 
δραστηριότητας, γ) την προέλευση του νερού που θα μεταφέρεται με βυτιοφόρα για τις 
ανάγκες της δραστηριότητας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από την καύση του 
συνθετικού αερίου (SYNGAS) που επίσης θα παράγει η μονάδα από την αεριοποίηση 
της βιομάζας. Το συνθετικό αέριο θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές εντός της 
εγκατάστασης. Πέρα από τη χρήση δαυλού για τη καύση της πλεονάζουσας ποσότητα 
αερίου, σε έκτακτες συνθήκες, δεν παρουσιάζεται κάποιο λεπτομερές σχέδιο για την 
αντιμετώπιση και πρόληψη βιομηχανικού ατυχήματος, (π.χ.  πυρκαγιά ή έκρηξη στις 
δεξαμενές). Επιπλέον διατηρούνε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο 
εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναμικό, στην ουσία καθιστά 
ανέφικτο κάτι τέτοιο. Με βασικό κριτήριο την θέση τους ενάντια στην λεγόμενη 
«απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής - εμπορίας ενέργειας, αλλά και με 
τις επιμέρους επισημάνσεις που αναφέραμε, ψηφίζουμε κατά.  
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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 του έργου: “Σταθμός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 MWe) με αεριοποίηση βιομάζας και φωτοβολταϊκό 
πάρκο ισχύος 500 KW , της « ISAR ENERGY MIKE », που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στο υπ. αριθμ. 397 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος  Σπουργίτη , Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου 
Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία Α2  
έργων και δραστηριοτήτων της  υπ. αριθμ. Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016) όπως ισχύει)” (ΠΕΤ 
2106551423), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο 
τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 459910(2023)/11-10-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κιλκίς). 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Θωμά Δήμητρα,  
Αβραμόπουλος Σωτήριος και Χρυσομάλλης Νικόλαος. 
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Τζιουβάρας Χρήστος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ              
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