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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 3ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Μονάδα Βιοαερίου για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 999 ΚW από απόβλητα ζωικής προέλευσης και αγροτική βιοµάζα’’ 

της εταιρείας DEVELOPMENT FARIA GROUP P.C., που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθµ. 46 

αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος ∆∆ Μελισσουργού της ∆Ε Απολλωνίας του ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2005308123) 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Μονάδα Βιοαερίου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 999 ΚW από απόβλητα ζωικής προέλευσης και αγροτική βιοµάζα’’ της εταιρείας 
DEVELOPMENT FARIA GROUP P.C., που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθµ. 46 αγροτεµάχιο 

του αγροκτήµατος ∆∆ Μελισσουργού της ∆Ε Απολλωνίας του ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
(ΠΕΤ: 2005308123)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 977/22-06-2021 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Ηρ. Λάτσιο, Αναπλ. 

Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Λάτσιος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρ. πρωτ.: 207486 (5611)/22-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, περιέγραψε συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας 
του έργου, αναφέρθηκε στα οφέλη από την υλοποίησή του, στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας και στις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη καθώς και 
από τον κ. Γκανούλη Φίλιππο, Αντιπρόεδρο. Ο κ. Ιγνατιάδης κατέθεσε και γραπτώς την ερώτησή του ως 
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εξής: «Υπάρχει γνωµοδότηση του φορέα διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης (δεν είναι ανηρτηµένη στο 

ΗΠΜ);». Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Λάτσιος. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραµµένες 
στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, 
τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως 
εξής: « Αν και οι µονάδες αυτές έχουν συνήθως θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η καθεµιά έχει τις δικές 
της ιδιαιτερότητες και χρειάζεται εξέταση κατά περίπτωση, ώστε να τίθενται και ειδικοί όροι. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για την περιοχή του Λαγκαδά και των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, που προστατεύεται από τη 

διεθνή συνθήκη Ραµσάρ. Και γι’ αυτό, η πάγια παρατήρησή µας ότι δεν βλέπουµε έναν υποτυπώδη έστω 

προγραµµατισµό και σχεδιασµό στην ανάπτυξη και χωροθέτηση αυτού του είδους των µονάδων στις 
αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, αλλά αντίθετα µια άναρχη και τυχάρπαστη εξέλιξη που θυµίζει την 

τριτοκοσµική «ανάπτυξη» άλλων εποχών και άλλων χωρών, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη 

συγκεκριµένη περιοχή. Επιπλέον, δεν υπάρχει συµµετοχική διαβούλευση µε κοινωνικούς φορείς και 
∆ήµους, ενώ δεν παρατηρούµε καµιά ενθαρρυντική πολιτική για τη συγκρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων 

σε τοπικό επίπεδο.  

 Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η συγκεκριµένη µονάδα θα κατασκευαστεί σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας, τη στιγµή µάλιστα που η καλλιεργήσιµη γη του συγκεκριµένου οικισµού είναι σχετικά 

περιορισµένη, ενώ δεν εντάσσεται εντός κάποιου διαµορφωµένου Βιοµηχανικού Πάρκου.  

Μια τρίτη παρατήρηση είναι ότι θα χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη ενσίρωµα καλαµποκιού σε ποσοστό 

32%, που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ζωοτροφών. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι για 

την καλλιέργεια του καλαµποκιού χρειάζονται µεγάλες ποσότητες αρδευτικού νερού που αντλούνται από 

τον καταπονηµένο υδροφόρο ορίζοντα των δύο λιµνών. Η ΠΚΜ θα πρέπει να εκτιµήσει τις ποσότητες 
νερού που αντλούνται στην περιοχή για να ποτιστούν καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων καταλήγουν σε 
ενεργειακές µονάδες.  
 Ένα τέταρτο σηµείο, που έχει µεγάλη σηµασία, είναι το εάν υπάρχει σύµφωνη γνώµη του Φορέα 

∆ιαχείρισης και του τοπικού ∆ήµου, όπως και το ποια υπηρεσία θα είναι αρµόδια για να ελέγχει τη µονάδα 

και µε τι συχνότητα θα γίνονται έλεγχοι.  
 Θέλουµε να δηλώσουµε ότι η κατάσταση µε τις µονάδες βιοαερίου έχει αρχίσει να ξεφεύγει και αν 

δεν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις µας, σε επόµενες περιπτώσεις θα αλλάξουµε τη στάση µας σε 
καταψήφιση αυτών των θεµάτων.  

Ζητάµε για µια ακόµη φορά από τη διοίκηση της Περιφέρειας να προβεί σε έναν έστω τοπικό ή 

περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό των µονάδων παραγωγής ενέργειας και να τον φέρει προς συζήτηση 

στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Επίσης, θέλουµε να τονίσουµε για µια ακόµη φορά τη σηµασία της 
ενθάρρυνσης δηµιουργίας Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Ενεργειακών Κοινοτήτων από τους ίδιους 
τους γεωργο-κτηνοτρόφους της περιοχής για την ολοκληρωµένη εκµετάλλευση των παραπροϊόντων της 
παραγωγής τους και για την ενίσχυση του εισοδήµατός τους.». 

Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Τόσο η µελέτη όσο και η εισήγηση της υπηρεσίας κινούνται υποχρεωτικά µέσα 

στο πλαίσιο που καθορίζει η περιβαλλοντική νοµοθεσία κύριο κριτήριο της οποίας είναι η εξυπηρέτηση των 

επιχειρηµατικών οµίλων διαµορφώνοντας ευνοϊκό πλαίσιο για υποψήφιους επενδυτές. Από αυτή τη σκοπιά 

για µας δεν είναι κύριο να κρίνουµε την τεχνική αρτιότητά τους.  
Φυσικά θεωρούµε υποχρέωσή µας να κρίνουµε και τη σκοπιµότητα του έργου και το συνολικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εντάσσεται, αυτό στο οποίο αναπτύσσονται οι ΑΠΕ. Και αυτό δεν είναι άλλο από την 

«απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κρίνουµε και την ίδια την κατεύθυνση της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
Υπογραµµίζουµε για άλλη µια φορά την απόλυτη αντίθεση του συνδυασµού µας στην λεγόµενη 

«απελευθέρωση» της παραγωγής 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.  
Η άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δηµιουργήσει επίσης πλήθος 
προβληµάτων περιβαλλοντικών και όχι µόνο. 

Επισηµαίνουµε 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.  

Να συνοδεύονται οι ΜΠΕ από συγκεκριµένη τεκµηρίωση όσον αφορά τις εκτάσεις και τις πρώτες ύλες 
ενεργειακών φυτών, αποβλήτων κλπ που απαιτούνται για την τροφοδότηση της κάθε µονάδας και την 

προέλευσή τους. 
Επιπλέον δηµιουργεί προβληµατισµό η µεγαλύτερη αναλογία σε σχέση µε το παρελθόν µε την οποία 

συµµετέχουν στο µίγµα παραγωγής αερίου τα ενσιρώµατα τη στιγµή που αποτελούν µια άριστη ζωοτροφή 
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(εδώ είναι το 32% των πρώτων υλών επί της ξηράς ουσίας). Με πρόχειρους υπολογισµούς αν υπολογίσει 
κανείς το ετήσιο τονάζ τους στη µονάδα που είναι 5000 τόνοι στην προτεινόµενη και ότι 7-10 τόνοι 
καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες µιας αγελάδας σε χονδροειδείς ζωοτροφές ανάλογα µε την 

γαλακτοπαραγωγική της ικανότητα τότε καταλαβαίνει ότι αντιστοιχεί η ποσότητα αυτή στη διατροφή 500-

720 περίπου αγελάδων. Σε µια χώρα άκρως ελλειµµατική στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Εξάλλου η 

χρήση του στη µονάδα γίνεται γιατί προσθέτει πλεονεκτήµατα στην τεχνολογία παραγωγής ενέργειας και 
άρα στα κέρδη του επενδυτή και όχι γιατί αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος χρήσης του.   

Βλέπουµε και εδώ χρήση και άλλων πρώτων υλών ακόµα και άλλα υλικά που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για ανθρώπινες τροφές ή έστω για άριστη ζωοτροφή όπως το τυρόγαλα που 

αποτελεί το 5% της ξηράς ουσίας. 
 Το κριτήριο για την συγκεκριµένη χρήση των παραπάνω υλικών δεν είναι ποια είναι η πιο συµφέρουσα για 

το λαό αξιοποίησή τους αλλά ποια είναι η βέλτιστη χρήση τους για την παραγωγή κερδών για τους 
επίδοξους επενδυτές σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων(«συντήρηση επί µακρόν χωρίς να χάνουν την 

ενεργειακή τους αξία »πχ για τα ενσιρώµατα).     

Αντίστοιχο είναι και το ζήτηµα που προκύπτει από την επέκταση της εγκατάστασης µονάδων παραγωγής 
ενέργειας από βιορευστά αποτελεί η τροποποίηση καλλιεργειών και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι 
ώστε να παράγεται πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιορευστά αντικαθιστώντας 
την παραγωγή φτηνών και καλής ποιότητας προϊόντων διατροφής. 
Όσον αφορά γενικότερα τη διαχείριση των βιοαποβλήτων ως «Λαϊκή Συσπείρωση» προκρίνουµε την 

αερόβια χώνεψη και κοµποστοποίηση εργασία πραγµατικής επαναχρησιµοποίησης και όχι άλλου είδους 
ανάκτησης όπως είναι η µέθοδος που εδώ χρησιµοποιείται. 
 Ειδικά για το συγκεκριµένο έργο σηµειώνουµε επιπλέον: 

Τις παρατηρήσεις και τις 3 γνωµοδοτήσεις της ∆ΑΟΚ της ΠΚΜ που αφορούν σοβαρά στοιχεία της ΜΠΕ 

που παρά την κατάθεση διευκρινήσεων ακόµα και την τροποποίηση του  3
ου

 µέρους τη 2
Η
 φορά της ΜΠΕ 

δεν φαίνεται να πείθεται για τα εξής σοβαρά ζητήµατα: Την απουσία παστερίωσης και την απουσία 

επικύρωσης της εναλλακτικής της παστερίωσης µεθόδου για τα απόβλητα. Την έλλειψη αδειοδοτηµένης 
µονάδας στην ΠΚΜ διάθεσης του στερεού κλάσµατος του καταλοίπου διάσπασης που κατά την ΜΠΕ και 
την τροποποίησή της θα διατεθεί. Ασάφειες σε διάφορα σηµεία της µελέτης που αφορούν την αποθήκευση 

της στερεάς κόπρου τα υγρά πλύσεις και τα οχήµατα µεταφοράς των ζωικών υποπροϊόντων. Έτσι µε βάση 

αυτά αδυνατεί να εκδώσει γνωµοδότηση παρά το γεγονός ότι έγινε προσπάθεια 2 φορές να πειστεί µε νέα 

στοιχεία. 

Επιπλέον διατηρούµε και σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής των 18 όρων που 

προτείνει η εισήγηση και ακόµα περισσότερων όρων της ΜΠΕ, αφού η αποδυνάµωση των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας αλλά και άλλων αρµόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναµικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο 

και ευχολόγιο κάτι τέτοιο.  

Με βασικό κριτήριο την θέση µας ενάντια στην λεγόµενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 
παραγωγής - εµπορίας ενέργειας, αλλά και µε τις σοβαρές ειδικές επισηµάνσεις που αναφέραµε, ψηφίζουµε 
ΚΑΤΑ.». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
της υπηρεσίας και σχολίασε ότι η παράταξη που εκπροσωπεί είναι υπέρ των εναλλακτικών τρόπων 

εναλλακτικής ενέργειας.   
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. 

Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

     ---------------------- -----------------       --------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 207486 (5611)/22-06-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
977/22-06-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 

109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα 

µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την 

αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 

Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα 

και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-

11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), την υπ’ αριθµ. 427/13-

11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-

03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, 

γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                           Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  
               (Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Ζέρβας Γεώργιος και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν µε λευκό,  

                                                               ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε) 

                                                                                                                                                                                              

 Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Μονάδα Βιοαερίου για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 999 ΚW από απόβλητα ζωικής προέλευσης και αγροτική βιοµάζα’’ της 
εταιρείας DEVELOPMENT FARIA GROUP P.C., που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθµ. 46 

αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος ∆∆ Μελισσουργού της ∆Ε Απολλωνίας του ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2005308123), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 
 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Το έργο αφορά την εγκατάσταση νέου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 8.740.000 kWh/y µε 
εγκατεστηµένη ισχύ 999 ΚWe από την καύση του παραγόµενου βιοαερίου µέσω αναερόβιας χώνευσης 66.000 

tn/y αποβλήτων. Η παραγόµενη θερµική ενέργεια (25-40%) θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών 

λειτουργίας της µονάδας όπως προθέρµανση της δεξαµενής αναερόβιας χώνευσης καθώς και για τη µονάδα 

παστερίωσης του στερεού υπολείµµατος. Η περίσσεια θερµική ενέργεια, αυτή µπορεί να διατεθεί σε άλλες 
χρήσεις στην όµορη αγροτική περιοχή.  Τα απόβλητα ανήκουν στην κατηγορία α) των ζωικών υποπροϊόντων 

κατηγορίας 2 & 3 βάσει του Κανονισµού 1069/2009/ΕΚ και στο  ΕΚΑ 02.01.06,  02.05.99,  β) απόβλητα από  

γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, αλιεία, θήρα, προετοιµασία και επεξεργασία τροφίµων και 
γ)  ενσιρώµατα και υπολείµµατα ενεργειακών φυτών.   

Αναµένεται να παράγεται από τη µονάδα σε ετήσια βάση 22.700tn στερεού και 46.400 tn υγρού υπολείµµατος 
που θα προωθούνται στους αγρότες της περιοχής για λίπανση του εδάφους.  Για τη διάθεση του παραγόµενου 

στερεού λιπάσµατος απαιτούνται 4.800 στρ. ενώ για τη διάθεση του υγρού λιπάσµατος  απαιτούνται 6.200 

στρ. βάσει της αφοµοιωτικής ικανότητας των εδαφών σε Ν και P. 

Εντός του αγροτεµαχίου διέρχεται δίκτυο Μέση Τάσης (Κολώνες) όπου προτείνεται να γίνει η σύνδεση, οπότε 
δεν αναµένονται δευτερογενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα συνοδά έργα τροφοδοσίας ρεύµατος στο 

δίκτυο.  

Η λειτουργία της µονάδα θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη δυνάµενη θεωρητικώς να λειτουργεί επί 24ώρου 

βάσεως 365 µέρες το χρόνο, αλλά στην πράξη θα υπάρχουν διακοπές για προγραµµατισµένες ή έκτακτες 
συντηρήσεις του εξοπλισµού. 

Η µονάδα θα αποτελείται από τα κάτωθι τµήµατα : 
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Τµήµα παραλαβής, ανάµιξης και τροφοδοσίας Α’ υλών  

Αναερόβιος χωνευτής και µεταχωνευτής µε διπλής µεµβράνης αποθηκευτικό χώρο του παραγόµενου 

βιοαερίου  

Συστήµατα καθαρισµού βιοαερίου  

Τµήµα καύσης βιοαερίου  

Τµήµα διαχωρισµού στερεής-υγρής φάσης χωνεµένου υπολείµµατος  
Τµήµα επεξεργασίας στερεής φάσης  
Τµήµα επεξεργασίας υγρής φάσης  
Εγκαταστάσεις διασύνδεσης µε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας  
Βοηθητικές εγκαταστάσεις.  
 

Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Το γήπεδο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα βρίσκεται εντός της προστατευόµενης περιοχής 
Natura 2000 και στη Γ’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης –Μακεδονικών Τεµπών. 

Η έκταση χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας σύµφωνα µε το υπ΄αρ. 56/26-7-2018 

Πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της ΠΚΜ. 

∆εν βρίσκεται σε δασική έκταση δεν παρουσιάζει µνηµεία εθνικής κληρονοµιάς και δεν βρίσκεται πλησίον 

παραδοσιακού οικισµού. 

Η περιοχή του έργου είναι εκτός περιοχής µε κίνδυνο εµφάνισης πληµµυρικού συµβάντος κατά την εκτίµηση 

των σχεδίων που κοινοποιούνται από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (https://floods.ypeka.gr/).  

Σύµφωνα µε την υπ΄αρ. 13700/16-5-17 βεβαίωση χρήση γης της  ∆/νσης Πολεοδοµίας Λαγκαδά σε 
συνδυασµό µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που κατέθεσε η εταιρία στην ΜΠΕ, αποδεικνύεται η συµβατότητα 

των θεσµοθετηµένων χρήσεων γης µε την εγκατάσταση της εν λόγω µονάδας στο συγκεκριµένο γήπεδο, οπότε 
δεν απαιτείται χορήγηση βεβαίωσης χωροθέτησης.   

 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια 
Η υπό µελέτη µονάδα βιοαερίου θα υδροδοτηθεί από υφιστάµενη γεώτρηση εκτιµώµενης παροχής 45m

3
/h (1-

2hr/d λειτουργία) η οποία βρίσκεται εντός του αγροτεµαχίου 46 στη θέση µε συντεταγµένες  Χ: 454897  Ψ: 

4493230 σε ΕΓΣΑ ’87. 

Κατά τη λειτουργία της µονάδας, η ετήσια κατανάλωση νερού εκτιµάται 19.800 m
3
/y και υπερκαλύπτονται 

από την υφιστάµενη γεώτρηση. Η γεώτρηση είναι κατασκευασµένη από το 1990 µε χρήση άρδευσης. 
Εκτιµάται ότι κατά τη λειτουργία της µονάδας οι συνολικές απαιτήσεις σε νερό θα κυµανθούν σε 30-40 

m
3
/ηµέρα. 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 
Αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λιπασµάτων για 

τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Με την ορθολογική διαχείριση µέσω αξιοποίησης των 

προαναφερόµενων αποβλήτων συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, υπέδαφος, επιφανειακά 

& υπόγεια ύδατα, ατµόσφαιρα, εξοικονόµηση φυσικών πόρων (π.χ.ορυκτά καύσιµα), προστασία του τοπίου).  

∆ηµιουργία προϋποθέσεων εγκατάστασης νέων γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. θερµοκήπια) αξιοποίησης 
της περίσσειας θερµικής ενέργειας, ενδεχόµενη αύξηση εισοδήµατος των αγροτών καθώς και νέες θέσεις 
εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

Συµβάλει στον Εθνικό στόχο συµµετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας  βάσει του 

προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος 2020-2030 από 19,7% στο 35%. (υπ΄αρ. 4 Απόφαση Κυβερνητικού 

Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής  “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα ΕΣΕΚ” 

(ΦΕΚ 4893 Β΄/31-12-2019). 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία µέσα στην 

οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. Η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ που της 
απεστάλη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

• Η υδρογεώτρηση δεν διαθέτει άδεια χρήσης νερού παρά µόνο πιστοποιητικό εγγραφής σηµείου 

υδροληψίας από τη ∆/νση Υδάτων της Α∆ΜΘ το οποίο δεν ενέχει την έννοια άδειας λειτουργίας και δεν 
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δεσµεύει το ∆ηµόσιο για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.   

• Προβλέπεται η διαµόρφωση κίνησης των οχηµάτων τροφοδοσίας µε χαλικόστρωση [σελ 30] γεγονός 
που δεν βρίσκει την υπηρεσία σύµφωνη διότι οι όποιες διαρροές από την κίνηση των οχηµάτων, Α΄υλών και 
προϊόντων θα οδηγούνται στο έδαφος µε συνέπεια την ρύπανση αυτού και ενδεχόµενο η ρύπανση να 

επεκταθεί και στο υπέδαφος. 

Συνεπώς, η υπηρεσία συµφωνεί µε όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και γνωµοδοτεί θετικά για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του έργου του θέµατος µε τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου η εταιρία να έχει εφοδιαστεί µε άδεια χρήσης νερού για την 

νόµιµη λειτουργία της γεώτρησης. 
2. Όλοι οι χώροι κίνησης οχηµάτων των ανοικτών υπέργειων σιλό και των χώρων πέριξ αυτών να είναι 

τσιµεντοστρωµένοι και να υπάρχει ορθολογική διαχείριση των όµβριων υδάτων του συνόλου του 

γηπέδου µέσω συγκεκριµένων και σαφώς διατυπωµένων όρων και προϋποθέσεων στους 
περιβαλλοντικούς όρους. Να υπάρξει σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών διαχείρισης 
όµβριων υδάτων σε περιπτώσεις έντονων κατακρηµνίσεων. Να απαγορευτεί η διάθεση 

ανεπεξέργαστων όµβρων υδάτων σε επιφανειακό αποδέκτη. 

3. Να εγκατασταθεί και να λειτουργεί κατάλληλη αντιρυπαντική τεχνολογία για τη µείωση των 

εκποµπών οξειδίων του αζώτου (NΟx) και διοξειδείου του θείου (SO2) ώστε οι εκποµπές των 

συγκεκριµένων ρύπων να µην υπερβαίνουν τα θεσµοθετηµένα όρια των 190 mg/Nm
3
 και 40 mg/Nm

3 

αντίστοιχα. Για τους λοιπούς ατµοσφαιρικούς ρύπους που εκπέµπονται από την Μ.Ε.Κ. να τηρούνται 
τα όρια που προβλέπονται ΚΥΑ 6164/2018 (ΦΕΚ1107/Β/27-3-2018). 

4. Να εγκατασταθούν όργανα συνεχούς µέτρησης εκποµπής των κυριότερων αερίων ρύπων, µε σαφή 

αναφορά στο είδος των ρύπων, από την Μ.Ε.Κ. και να τηρούνται αρχεία καταγραφών αυτών.  

5. Πριν την καύση το παραγόµενο βιοαέριο να περνά από διάταξη αποµάκρυνσης θειούχων ενώσεων 

(π.χ. υδρόθειο) και υγρασίας.  
6. Να απαγορευτεί η άµεση απελευθέρωση του βιοαερίου στην ατµόσφαιρα µε παράκαµψη του 

προβλεπόµενου πυρσού καύσης.  
7. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή έκλυσης και διασποράς δυσάρεστων 

οσµών µε συγκεκριµένη αναφορά στις πηγές και τους ενδεδειγµένους τρόπους αντιµετώπισης. 
8. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001 

(ΦΕΚ Α 179) όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 

αυτού, των ΚΥΑ και των Π∆ που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

9. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κ.λ.π) να δίνονται για 

ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής του 

οικείου ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 (Α’24), όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  

10. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν από την δραστηριότητα, να διαχειρίζονται σύµφωνα 

µε την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06).  

11. Να τεθούν όρια θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας βάσει του Π∆ 1180/81. Σε 
περίπτωση υπέρβασης των ορίων να ληφθούν άµεσα κατάλληλα µέτρα αντιθορυβικής προστασίας 
από τον φορέα λειτουργίας της µονάδας.  

12. Να τηρηθούν όλες οι προβλεπόµενες διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής Κτηνιατρικής 
Υγειονοµικής νοµοθεσίας. Να εξεταστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης µονάδας παστερίωσης ή άλλης 
ισοδύναµης µεθόδου για τη µείωση των βιολογικών κινδύνων από τα ζωικά υποπροϊόντα βάσει των 

απαιτήσεων της αδειοδοτούσας αρχής (∆/νση Κτηνιατρικής ΜΕΘ).  

13. H διάθεση του χωνεµένου υπολείµµατος να γίνεται σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής (Υ.Α. 1420/82031/2015, ΦΕΚ 17098/17-8-15) για την προστασία των νερών από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.  
14. Η µονάδα να προµηθεύεται τις απαιτούµενες πρώτες ύλες τουλάχιστον σε ποσοστό 85% από 

παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής του έργου που βρίσκονται εντός ακτίνας 30km από την µονάδα 

σύµφωνα µε το αρ. 26 του Ν. 4496/2017. 

15. Να υπάρξει πυκνή περιµετρική δενδροφύτευση του γηπέδου της εγκατάστασης. 
16. Ο φορέας του έργου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και να ενηµερωθεί 

το Μητρώο Μονάδων Εσωτερικής Καύσης (ΜΜΕΚ) που τηρείται στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

17. Η λειτουργία της µονάδας να γίνει µόνον µετά από τον εφοδιασµό των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων 

λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και αφού προσκοµιστούν στην αρµόδια αδειοδοτούσα Αρχή τα δικαιολογητικά του αρ. 2 

της ΥΑ 166640/13 (ΦΕΚ 554 β΄) για τη διάθεση του χωνεµένου υπολείµµατος. Να τηρούνται και οι 
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λοιπές υποχρεώσεις της προαναφερόµενης ΥΑ.  

18. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της, η ΜΕΚ θα πρέπει να έχει εγγραφεί µε ευθύνη του φορέα 

εκµετάλλευσης στο Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) που τηρείται 
από τη ∆/νση Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 6164/2018(ΦΕΚ 1107Β/27-3-2018).  

19. Ο φορέας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 

όρων και να γνωστοποιήσει το ονοµατεπώνυµό του στις αρµόδιες αδειοδοτούσες Αρχές (Κτηνιατρική 

και Περιβάλλοντος) της Περιφέρειας.  
 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Πάλλας Κωνσταντίνος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Χαριστέας Άγγελος 
9. Γκανούλης Φίλιππος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

11. Ζέρβας Γεώργιος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
 

Χ 
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