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Από το πρακτικό της αριθµ. 07/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 23/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Απόψεις  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του

Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 500kW µε

καύση βιορευστών.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 6η Ιουνίου  2018  ηµέρα της

εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 19184/1-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου

της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του

άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  7

µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Γκιζάρης Στέργιος

4. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

5. Σαραφιανός Χρήστος

6. Ιωσηφίδης Ιωάννης

7. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και

εισηγούµενος  το 1ο  της ηµερήσιας  διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την

από 22-5-2018  εισήγηση του Γραφείου ∆ηµάρχου σχετικά µε τις απόψεις επί του φακέλου της

Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  Σταθµού  Παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας

εγκατεστηµένης ισχύος 500kW µε καύση βιορευστών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.1 Με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  21351  (170)/3.5.2018  έγγραφο  του  Αυτοτελούς  Τµήµατος

Συλλογικών  Οργάνων  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής  Ενότητας

Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (ΠΚΜ) µας διαβιβάστηκε η

ταυτάριθµη Ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της ΜΕΘ της ΠΚΜ, που αφορά στη

δηµοσιοποίηση  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του



Σταθµού  Παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  εγκατεστηµένης  ισχύος  500kW  µε

καύση βιορευστών.

Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις 4.5.2018 και λήγει στις 22.6.2018.

Α.3 Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις

τους επί του φακέλου της ανωτέρω ΜΠΕ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ µε

αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 «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 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».

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Β.1 Φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Βιορευστά Ρυσίου 1 Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 ΙΚΕ».

Β.2 Η  δραστηριότητα  κατατάσσεται  στην  Α2  υποκατηγορία  της  10ης οµάδας  έργων

(Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) (α/α 5: Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς βιορευστών και

βιοκαυσίµων) του Παραρτήµατος Χ της υπουργικής απόφασης µε αριθ. 37674/27.7.2016

(ΦΕΚ 2471 Β).

Β.3 Η θέση  της  δραστηριότητας  προσδιορίζεται  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Νέου  Ρυσίου  της

∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης και ειδικότερα στο αγροτεµάχιο µε αριθ.

492 του αγροκτήµατος Νέου Ρυσίου.

Β.4 Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β) το έργο ανήκει στην κατηγορία

«Σταθµοί  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ΑΠΕ»  µε  αύξοντα  αριθµό  303  και

υποκατηγορία  (β):  σταθµοί  ηλεκτροπαραγωγής  µε  χρήση  βιοµάζας  ή  αγροτικών

παραπροϊόντων.  Με  βάση  την  ισχύ  της  δραστηριότητας,  που  είναι  500,00  kW,  αυτή

κατατάσσεται στην κατηγορία «χαµηλής όχλησης».

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γ.1 Θέση δραστηριότητας

Η υπό εξέταση δραστηριότητα θα εγκατασταθεί στο αγροτεµάχιο 492 του αγροκτήµατος Ν.

Ρυσίου, εµβαδού 3.500 τ.µ., που βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισµού Ν. Ρυσίου και

στα βόρεια αυτού, σε ευθεία απόσταση 406 µ. από το όριο αυτού.

Το αγροτεµάχιο συνορεύει νότια και ανατολικά µε αγροτεµάχια, βόρεια µε οικοδοµηµένα

οικόπεδα και δυτικά µε κοινοτικό δρόµο.

Η  θέση  του  ακινήτου  βρίσκεται  εκτός  προστατευόµενων  περιοχών  και  δεν  βρίσκεται

πλησίον µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς ή αρχαιολογικής ζώνης.



Γ.2 Περιγραφή δραστηριότητας

Η  προτεινόµενη  δραστηριότητα  θα  παράγει  ηλεκτρική  ενέργεια  µε  µέγιστη  ισχύ

παραγωγής 500,00 kW, που θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς

Ενέργειας, σύµφωνα µε τους όρους του αρµόδιου διαχειριστή.

Ο σταθµός θα περιλαµβάνει:

• ∆ύο  Η/Ζ  αποτελούµενα  από  µία  µονάδα  εσωτερικής  καύσης  µε  µία  µηχανή

ηλεκτροπαραγωγής το καθένα

• Πίνακες διανοµής χαµηλής τάσης

• Αναλυτή-Επιτηρητή Αέριων Ρύπων

• ∆εξαµενές αποθήκευσης βιορευστών

• Μετασχηµατιστή ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV, και

• Πύργους ψύξης παραγόµενης θερµικής ενέργειας.

Η λειτουργία της µονάδας θα είναι συνεχής και εκτιµάται ότι  θα ανέρχεται σε περίπου

8.000 ώρες ετησίως.

Στον σταθµό, που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, θα απασχολούνται 5 άτοµα (1 µηχανικός

και 4 εργάτες).

Η προβλεπόµενη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 6 µήνες και περιλαµβάνει

τα ακόλουθα στάδια:

- Εργασίες  πολιτικού  µηχανικού  (διαµόρφωση  γηπέδου,  κατασκευή  δαπέδου

τοποθέτησης  container  για  τη  στέγαση  του  εξοπλισµού  των  µονάδων

ηλεκτροπαραγωγής και των βοηθητικών διατάξεων)

- Εγκατάσταση  Η/Μ  εξοπλισµού  (Η/Ζ,  δεξαµενές  αποθήκευσης  πρώτης  ύλης,

µετασχηµατιστής,  πίνακες  διανοµής,  αυτοµατισµοί,  συσκευές  ελέγχου  και

παρακολούθησης,  σύστηµα  γείωσης  και  αντικεραυνικής  προστασίας)  και  έργα

σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ

- ∆ιασύνδεση  του  σταθµού  µε  το  δίκτυο  του  συστήµατος  µεταφοράς  ηλεκτρικής

ενέργειας

- ∆οκιµαστική περίοδος λειτουργίας



- Αποκατάσταση  και  προστασία  περιβάλλοντος  (τελική  διαµόρφωση  χώρου,

δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισµός κ.λπ.).

Η  πρόσβαση  στην  εγκατάσταση  θα  γίνεται  από  την  υφιστάµενη  ασφαλτοστρωµένη

επαρχιακή οδό και µέσω των υφιστάµενων αγροτικών δρόµων, συνεπώς δεν απαιτούνται

πρόσθετα έργα οδοποιίας.

Κατά  τη  φάση λειτουργίας  της  µονάδας,  η προµήθεια  βιορευστών θα  γίνεται  σε  τακτά

χρονικά διαστήµατα µε βυτιοφόρα οχήµατα. Η πρώτη ύλη θα αποθηκεύεται σε µεταλλικές

δεξαµενές διπλού τοιχώµατος και στη συνέχεια το βιορευστό θα µεταφέρεται µε τη βοήθεια

αντλίας µεταφοράς υγρού στο δοχείο ηµερήσιας τροφοδοσίας κινητήρων. Κάθε Η/Ζ είναι

σχεδιασµένο να παίρνει τη θερµική ενέργεια από την καύση του βιορευστού και να παράγει

ηλεκτρικό ρεύµα συχνότητας 50 HZ στα 400 V.

Ο σταθµός θα συνδεθεί µε το υπάρχον δίκτυο µέσης τάσης της ∆ΕΗ σε απόσταση περίπου

110 µ. από τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης, µέσω νέας γραµµής εναέριας µεταφοράς

µέσης τάσης.

Γ.3 Πρώτες ύλες

Στον  σταθµό  θα  γίνεται  απευθείας  καύση  φυτικού  ελαίου  σε  κινητήρες  εσωτερικής

καύσης, µε εκµετάλλευση και  µέρους του θερµικού υπολοίπου που παράγεται  κατά τη

διεργασία. Το βιορευστό που θα χρησιµοποιείται ως βασική πρώτη ύλη από τον σταθµό θα

είναι κραµβέλαιο, του οποίου η προµήθεια θα γίνεται  από αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις

µεταφοράς, επεξεργασίας και διανοµής βιοκαυσίµων και βιορευστών, που θα διαθέτουν τα

απαιτούµενα πιστοποιητικά.

Για  τη  συνεχή  λειτουργία  της  µονάδας,  θα  καταναλώνονται  συνολικά  2,5  τόννοι

κραµβελαίου ηµερησίως.

Γ.4 Εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το έργο δεν προκαλεί µη αναστρέψιµες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή, εφόσον

τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί που θα επιβληθούν µε την απόφαση

ΕΠΟ.

∆εν απαιτείται κατανάλωση νερού για τη διαδικασία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται σε περίπου 10% της εγκατεστηµένης

ισχύος του σταθµού,  για  τη  χρήση του Η/Μ εξοπλισµού,  τον  φωτισµό,  τα  συστήµατα

ελέγχου και τη λειτουργία των βοηθητικών χώρων.

Ο σταθµός κατά τη λειτουργία του θα παράγει  πολύ µικρές ποσότητες αποβλήτων. Οι

αέριες εκποµπές NOx, CO, SO2, HC και PM θα είναι όλες εντός των επιτρεπόµενων ορίων

της νοµοθεσίας.

Υγρά απόβλητα θα παράγονται µόνο από το προσωπικό και τα λιπαντικά έλαια από τη

συντήρηση  του  Η/Μ  εξοπλισµού,  σε  ποσότητα  περίπου  0,5  τόννων  ετησίως,  που  θα

υπόκεινται διαχείριση µε βάση τη νοµοθεσία.

Στερεά απόβλητα θα παράγονται αστικού τύπου απορρίµµατα, απόβλητα από συσκευασίες,

ελαστικά τροχοφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής, και  απορροφητικά υλικά και  υλικά

φίλτρων, συνολικά 1,0 τόννος/ετησίως,  που θα υπόκεινται  σε  διαχείριση  µε  βάση την

περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Ο θόρυβος της εγκατάστασης θα προέρχεται κυρίως από τα τµήµατα του Η/Μ εξοπλισµού

(κινητήρας εσωτερικής καύσης, γεννήτρια κ.λπ.).

∆εν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών, ούτε κίνδυνος ανώµαλων

καταστάσεων.



Γ.5 Οφέλη από την υλοποίηση της δραστηριότητας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών που προέρχονται από προϊόντα

αγροτικών  καλλιεργειών  (ελαιοκράµβης)  είναι  παραγωγή  από  ΑΠΕ.  Η  εκµετάλλευση

ενεργειακών καλλιεργειών συµβάλλει αφενός στην αγροτική οικονοµία και στο εισόδηµα

των αγροτών, και αφετέρου στον γενικότερο περιορισµό της ρύπανσης της ατµόσφαιρας,

του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων. Επίσης, υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα στην

κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,

και ικανοποίηση περιβαλλοντικών στόχων (µείωση εκποµπών αέριων ρυπαντών), σταδιακή

απεξάρτηση  από  το  πετρέλαιο,  και  τέλος  σύσταση  µίας  υπερσύγχρονης,  βιώσιµης  και

οικολογικής επένδυσης.

Γ.6 Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι

α. Φάση κατασκευής των έργων:  Η µελέτη προβλέπει  όρους και  περιορισµούς που

πρέπει να τηρηθούν από τον κατασκευαστή κατά τη φάση της κατασκευής του έργου

και αφορούν:

- Εκσκαφές & χωµατουργικές εργασίες, που περιλαµβάνουν µέτρα περιορισµού των

εργασιών στις απολύτως απαραίτητες, µέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των

εκσκαφών, µέτρα για τη διαφύλαξη της βλάστησης, και µέτρα κατά την απόρριψη

των προϊόντων εκσκαφής

- Μηχανολογικός εξοπλισµός: προτείνονται µέτρα που αφορούν στη συντήρηση του

εξοπλισµού, αποµάκρυνση µετά το πέρας των εργασιών και τοποθέτησή τους στον

χώρο των εργασιών

- Ασφάλεια και υγιεινή προσωπικού: χρησιµοποίηση χηµικών τουαλετών, τήρηση

ωρών κοινής ησυχίας και τήρηση απαιτήσεων της νοµοθεσίας για την υγιεινή και

ασφάλεια

- Θόρυβος: τήρηση των προδιαγραφών και ορίων σχετικά µε τα µέγιστα επίπεδα

θορύβου και πιστοποίηση µηχανηµάτων αναφορικά µε τον θόρυβο

- Στερεά  απόβλητα:  συλλογή  και  διάθεση  προς  ανακύκλωση  κάθε  στερεού

αποβλήτου (υπολείµµατα µετάλλων κ.λπ.)

- Αέρια  απόβλητα,  σωµατιδιακοί  ρύποι,  οσµηρές  ουσίες:  απαγόρευση  καύσης

υλικών, ρύθµιση κινητήρων

- Υγρά  απόβλητα:  απαγόρευση  απόρριψης  υγρών  αποβλήτων  στην  περιοχή,

συλλογή υλικών σε ειδικούς κάδους και διαχείριση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία

- Πυροπροστασία:  λήψη  των  απαιτούµενων  µέτρων  που  επιβάλλει  η  σχετική

νοµοθεσία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία

- Άλλα  µέτρα:  δηµιουργία  φυτοφράχτη,  εκτέλεση  αντιπληµµυρικών  έργων  και

έργων ανάσχεσης της διάβρωσης, επαναφορά του χώρου στην αρχική κατάσταση,

διατήρηση καθαρού εργοταξίου.

β. Φάση λειτουργίας της δραστηριότητας: Η µελέτη προβλέπει όρους και περιορισµούς

που πρέπει να τηρηθούν κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης και αφορούν:

- Μηχανολογικός  εξοπλισµός:  τοποθέτηση  του  εξοπλισµού  σε  ηχοµονωµένα

containers, ύπαρξη οργάνων και συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου και προστασίας,

απόρριψη  στο  τέλος  ζωής  σε  σύστηµα  διαχείρισης,  κατάλληλη  σήµανση

επικίνδυνων  σηµείων,  τακτική  συντήρηση  αντιρρυπαντικών  συστηµάτων,

απαγόρευση χρήσης ψυκτικών ελαίων στους µετασχηµατιστές και πυκνωτές µε

PCB άνω των 50ppm



- Θόρυβος: λήψη κατάλληλων ηχοµονωτικών και αντικραδασµικών µέτρων, τα όρια

δεν  θα  υπερβαίνουν  τις  επιτρεπόµενες  τιµές  (55 dB στα  όρια  του γηπέδου),

διενέργεια  τακτικών  µετρήσεων  µε  πρότυπες  µεθόδους  και  καταγραφή  των

αποτελεσµάτων, αύξηση των µέτρων προστασίας σε περίπτωση υπέρβασης

- Υγρά  απόβλητα:  απαγορεύεται  απόρριψη  στο  περιβάλλον  ανεπεξέργαστων  ή

ανεπαρκώς  επεξεργασµένων  υγρών  αποβλήτων,  επιβάλλονται:  (α)  διαχείριση

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, (β) ανακύκλωση νερού, και (γ) µέτρα για

περίπτωση διαρροής ελαίου ή άλλου ρευστού

- Στερεά  απόβλητα:  τα  αστικά  λύµατα  του  προσωπικού  θα  διατίθενται  στις

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων της ΠΕ Θεσσαλονίκης, τα στερεά απόβλητα

(οικιακού τύπου) θα τοποθετούνται σε κάδους για αποκοµιδή από τον ∆ήµο

- Αέρια  απόβλητα,  σωµατιδιακοί  ρύπου,  οσµηρές  ουσίες:  τήρηση  των  οριακών

τιµών εκποµπής ατµοσφαιρικών ρύπων, παρακολούθηση λειτουργίας µονάδων,

συνεχής µέτρηση µε πρότυπες µεθόδους αέριων ρύπων (O2, CO, CO2, NOx, SOx,

PM)  και  καταγραφή  των  αποτελεσµάτων,  τακτική  συντήρηση  συστηµάτων

κατακράτησης  σωµατιδίων  και  αντιρρύπανσης,  αντικατάσταση  φίλτρων,

απαγόρευση  καύσης  και  ανεξέλεγκτης  απόρριψης  στερεών  αποβλήτων  στο

έδαφος,  εγκατάσταση  κατάλληλου  συστήµατος  εξαερισµού  στους  κλειστούς

χώρους για εξάλειψη σκόνης, οσµών ή αναθυµιάσεων και εξασφάλιση υγείας και

ασφάλειας των εργαζοµένων

- Πυροπροστασία:  λήψη  των  απαιτούµενων  µέτρων  πυρασφάλειας  και

πυροπροστασίας,  διατήρηση  αντιπυρικής  ζώνης  πλάτους  2  µ.  γύρω  από  την

εγκατάσταση  εξωτερικά  της  περίφραξης,  εγκατάσταση  αυτόµατου  συστήµατος

πυρόσβεσης στον χώρο αποθήκευσης της πρώτης ύλης και στη γραµµή µεταφοράς

της

- Ασφάλεια  και  υγιεινή  προσωπικού:  τήρηση  των  απαιτούµενων  προληπτικών

µέτρων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία

- Άλλα µέτρα: περίφραξη σταθµού, διακίνηση των πρώτων υλών και λοιπών υλικών

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ασφάλειας, η διακίνηση των χηµικών ουσιών

θα συνοδεύεται από ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικών και θα τηρούνται οι

προβλεπόµενοι  σ’  αυτά  όροι,  τήρηση  ασφαλούς  λειτουργίας  υποσταθµού,

διαχείριση µεταχειρισµένων ελαίων µετασχηµατιστή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία,

δεν θα αποθηκεύεται στον σταθµό ηλεκτρική ενέργεια, αλλά θα γίνεται απευθείας

διοχέτευση στο δίκτυο της ∆ΕΗ, οι εργασίες συντήρησης δεν θα γίνονται σε ώρες

κοινής ησυχίας, αναλυτικό σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, ύπαρξη

σε  επάρκεια  στον  χώρο  µέσων  χηµικής  εξουδετέρωσης  τυχόν  διαρρεόντων

ηλεκτρολυτών, υγρών

- Μετά την παύση λειτουργίας του σταθµού ο χώρος θα αποκατασταθεί και  θα

επανέλθει στην αρχική του χρήση µε κόστος και αποκλειστική ευθύνη του κυρίου

του έργου.

Γ.7 Υποβληθέντα συνοδευτικά στοιχεία

Τη ΜΠΕ συνοδεύουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Χάρτες και σχέδια:

- χάρτης προσανατολισµού

- χάρτης περιοχής µελέτης

- χάρτης εναλλακτικών λύσεων

- χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης

- τοπογραφικό διάγραµµα



- κάτοψη Η/Μ εγκαταστάσεων

- χάρτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου

- χάρτης προγράµµατος παρακολούθησης

β. Εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις Υπηρεσιών:

- Η µε αριθ. πρωτ. 3477/13.9.2016 αίτηση προς ∆Ε∆∆ΗΕ για χορήγηση προσφοράς

σύνδεσης  σταθµού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας.  ∆εν  υπάρχει  σχετική

απάντηση στο αίτηµα από τη ∆Ε∆∆ΗΕ

- Η  µε  αριθ.  πρωτ.  26756/3.8.2017  βεβαίωση  χρήσεων  γης  της  ∆ιεύθυνσης

Πολεοδοµίας  Θέρµης,  από  την  οποία  προκύπτει  ότι  στην  περιοχή  του

αγροτεµαχίου  492  αγροκτήµατος  Ν.  Ρυσίου  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση

παραγωγής  ήπιων/ανανεώσιµων  πηγών  ενέργειας,  που  θα  χωροθετούνται

σύµφωνα  µε  το  ειδικότερο  θεσµικό  πλαίσιο  που  τις  διέπει  (Ειδικό  Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασµού και  Αειφόρου Ανάπτυξης  για  τις  ανανεώσιµες  Πηγές

Ενέργειας, ΥΑ 49828/2008, ΦΕΚ 2464 Β)

- Η  µε  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/308244/200074/2923/8.8.2017

γνωµοδότηση  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης,  από  το

οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση για την εγκατάσταση και

λειτουργία της υπό εξέταση δραστηριότητας

- Το  µε  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/310093/29909/2205/7.8.2017

έγγραφο  της  Υπηρεσίας  Νεωτέρων  Μνηµείων  &  Τεχνικών  Έργων  Κεντρικής

Μακεδονίας  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  το  υπό  εξέταση  αγροτεµάχιο  δεν

εντάσσεται  σε περιοχή χαρακτηρισµένη ως «ιστορικός τόπος», ούτε υπάρχουν

εντός  ή  πλησίον  αυτού  κηρυγµένα  νεώτερα  µνηµεία,  ώστε  να  αποτελεί

αρµοδιότητά της να εκφράσει γνώµη.

γ. Λοιπά στοιχεία:

- Μελετητικό πτυχίο και υπεύθυνη δήλωση µελετητή

- Τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιήσεις Η/Μ εξοπλισµού

- Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης φορέα υλοποίησης

- Νοµιµοποιητικά έγγραφα ακινήτου

- Πιστοποιητικά  αειφορίας  πιστοποιηµένων  εταιρειών  παραγωγής-διακίνησης

βιοκαυσίµων και βιορευστών:

i. ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ, Παραλίµνιο Σερρών (λήξη 17.11.2017)

ii. MIL OIL HELLAS SA, Βιοµηχανική περιοχή Σερρών (λήξη 23.3.2018)

iii. BIODIESEL LTD, Άσσηρος Θεσσαλονίκης (λήξη 21.10.2017)

iv. Εκκοκκιστήρια  Κλωστήρια  Βορείου  Ελλάδος  ΑΕ,  Κουτσό  Ξάνθης  (λήξη

5.4.2017)

v. ΒΙΟΕΝΕΡΓΙΑ  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΕ,  Βιοµηχανικό  Πάρκο  Λακκώµατος

Χαλκιδικής (λήξη 23.3.2017)

vi. ΠΕΤΣΑΣ ΑΕ, Κοµοτηνή (λήξη 5.4.2017)

vii. LEON BIODIESEL SA, Θεσσαλονίκη (λήξη 1.2.2018), δεν προκύπτουν τα

υλικά που παράγει και διακινεί η εταιρεία

viii. Astra Bioplant Ltd, Slivo Pole, Βουλγαρία (λήξη 25.42.2017)

ix. Sempex, Razgrad, Βουλγαρία (λήξη 2.3.2017)

x. Sempex EOOD, Razgrad, Βουλγαρία (λήξη 2.3.2018)

xi. UBM Tranzit Zrt, Ουγγαρία (λήξη 4.7.2017)

xii. Raiffaisen-Agro Magyarorszag Kft, Ikreny, Ουγγαρία (λήξη 19.6.2017)

xiii. Karintia Kft, Ουγγαρία (λήξη 2.7.2017)

xix. LIPIDOS SANTIGA SA, Ισπανία (λήξη 28.5.2018)



xx. Nibulon Ltd, Ουκρανία (λήξη 5.7.2017)

- Συµπληρωµατικά ενηµερωτικά έντυπα µελέτης, σχετικά µε τα µηχανήµατα που θα

χρησιµοποιηθούν και προηγούµενες αντίστοιχες εφαρµογές τους.

Γ.8 Πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η ΜΠΕ προτείνει την εφαρµογή Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης έργων, το οποίο

αφορά  στην  παρακολούθηση  της  κατάστασης  του  περιβάλλοντος  κατά  τις  φάσεις

κατασκευής  και  λειτουργίας  της  δραστηριότητας,  καθώς  και  µετά  την  παύση  της

λειτουργίας  της.  Το  πρόγραµµα  περιλαµβάνει  παρακολούθηση  των  σηµαντικών

περιβαλλοντικών παραµέτρων που σχετίζονται µε τις επιπτώσεις του έργου, καταγραφή

και διατήρηση στοιχείων προς τεκµηρίωση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων και

του  ελέγχου  της  αποτελεσµατικότητας  αυτών  και  παροχή  πληροφόρησης  προς  τις

δηµόσιες Αρχές και το κοινό βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Η συχνότητα παρακολούθησης προτείνεται ως εξής:

- Ατµοσφαιρικό περιβάλλον: εποχιακές δειγµατοληπτικές µετρήσεις 1 φορά/τρίµηνο

- Ακουστικό περιβάλλον: εποχιακές δειγµατοληπτικές µετρήσεις 1 φορά/τρίµηνο

- Λειτουργία µονάδας: συνεχής παρακολούθηση και ενηµέρωση αρχείων σύµφωνα µε

τις οδηγίες του κατασκευαστή του Η/Μ εξοπλισµού

- Φυσικό περιβάλλον: συνεχής και ανάλογα µε την εποχή.

∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η διαδικασία διαβούλευσης στον ∆ήµο Θέρµης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

του  Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 500kW µε

καύση βιορευστών έγινε µε δηµοσιοποίηση της ανακοίνωσης σε πίνακες ανακοινώσεων

(στις 7.5.2018) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (στις 17.5.2018).

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας, δεν κατατέθηκαν στον ∆ήµο απόψεις φορέων ή πολιτών

σχετικά µε το έργο.

Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από την εξέταση του περιεχοµένου της υπό γνωµοδότηση  ΜΠΕ, καθώς και των διατάξεων

της κείµενης νοµοθεσίας, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ε.1.1 Η εξεταζόµενη ΜΠΕ της εταιρείας «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 ΙΚΕ» για εγκατάσταση σταθµού

παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  (500  kW)  µε  καύση  βιορευστών  διερευνά  τις

περιβαλλοντικές παραµέτρους και την επίδραση της εξεταζόµενης δραστηριότητας, κατά

τη  φάση  της  κατασκευής  και  κατά  τη  φάση  της  λειτουργίας  της.  Επίσης,  προτείνει

περιβαλλοντικούς  όρους  και  πρόγραµµα  περιβαλλοντικής  παρακολούθησης,  που

στοχεύουν στην άµβλυνση ή αποτροπή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ε.1.2 Θέση του εξεταζόµενου σταθµού

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου

Ανάπτυξης  για  τις  Ανανεώσιµες  Πηγές  Ενέργειας  (απόφαση  49828/12.11.2008,  ΦΕΚ

2464 Α), οι  προνοµιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της

ενέργειας  από  βιοµάζα  ή  βιοαέριο  είναι  οι  περιοχές  κοντά  στις  εγκαταστάσεις  ή

χώρους  παραγωγής  της  πρώτης  ύλης (βιοµάζας).  Το  Ειδικό  Πλαίσιο  δεν  κάνει

αντίστοιχη  αναφορά  σε  εγκαταστάσεις  µε  πρώτη  ύλη  βιορευστά,  αλλά  εκτιµάται  ότι

αναλογικά ισχύει και για την περίπτωση αυτή.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4496/2017 (Α 170): «Κατά παρέκκλιση της

περίπτωσης  α’  της  παρ.  6  του  άρθρου  56  του  ν.  2637/1998  (Α’  200):  α)  σε



αγροτεµάχια,  που  βρίσκονται  σε  περιοχές  της  Επικράτειας  εκτός  Αττικής  και

χαρακτηρίζονται από τη ∆ιεύθυνση 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 βιορευστά,

επιτρέπεται  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  απαιτούµενες  ποσότητες  πρώτης  ύλης

προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται

σε  απόσταση  µικρότερη  των  τριάντα  (30)  χιλιοµέτρων,  β)  σε  αγροτεµάχια,  που

βρίσκονται  σε  περιοχές  της  Επικράτειας  εκτός  Αττικής  και  έχουν  ήδη  καθοριστεί  ως

αγροτική  γη  υψηλής  παραγωγικότητας  από  εγκεκριµένες  Ζώνες  Οικιστικού  Ελέγχου

(Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), η εγκατάσταση σταθµών για την

παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  από βιοµάζα  ή  βιοαέριο  εγκατεστηµένης  ηλεκτρικής

ισχύος  έως  και  500  kW,  επιτρέπεται  υπό την  προϋπόθεση  ότι:  αα)  οι  απαιτούµενες

ποσότητες  πρώτης  ύλης  προέρχονται  από  αγροτικές  ή  κτηνοτροφικές  ή  δασικές

εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων

και ββ) οι σταθµοί ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο

Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκµεταλλεύσεων  του  ν.  3874/2010  (Α’  151)  και  είναι

εγκατεστηµένοι εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές

εκµεταλλεύσεις  τους,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  ν.  3874/2010.  Η  τήρηση  των

προϋποθέσεων  των  περιπτώσεων  α’  και  β’  εξετάζεται  κατά  το  στάδιο  της

περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθµών.»

Από τα στοιχεία της εξεταζόµενης ΜΠΕ, και ειδικότερα από τη σελίδα 67, προκύπτει ότι

ως πρώτη ύλη για τη λειτουργία της δραστηριότητας θα χρησιµοποιηθεί βιορευστό και

συγκεκριµένα κραµβέλαιο (από το ενεργειακό φυτό ελαιοκράµβη).

Επίσης, η µελέτη αναφέρει ότι στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία-

Θράκη)  δραστηριοποιούνται  επιχειρήσεις στην παραγωγή και  διανοµή βιοκαυσίµων και

βιορευστών.  Στο  Παράρτηµα  της  ΜΠΕ  υπάρχουν  έγγραφα  πιστοποίησης  20  τέτοιων

εταιρειών, από τις οποίες µόνο η µία βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 30 χλµ. από τη

θέση  της  υπό  εξέταση  δραστηριότητας  και  συγκεκριµένα  στο  Βιοµηχανικό  Πάρκο

Λακκώµατος.  Από  τις  υπόλοιπες,  η  πλησιέστερη  είναι  η  µονάδα  της  Ασσήρου

Θεσσαλονίκης (περίπου 50 χλµ. από την εξεταζόµενη δραστηριότητα), δύο στις Σέρρες,

µία  στην  Ξάνθη,  µία  στην  Κοµοτηνή,  από  τρεις  στη  Βουλγαρία  και  την  Ουγγαρία

αντίστοιχα και από µία στην Ουκρανία και την Ισπανία αντίστοιχα.

Από τα στοιχεία της µελέτης δεν προκύπτει ότι η µονάδα του Λακκώµατος θα καλύπτει

την απαιτούµενη ποσότητα πρώτης ύλης για την 24ωρη λειτουργία της δραστηριότητας

(πλην  µίας  γενικόλογης  επιστολής  της  εταιρείας),  συνεπώς  θα  απαιτηθεί  µεταφορά

πρώτης ύλης και από άλλες περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη και την πιθανή λειτουργία και

άλλων παρόµοιων δραστηριοτήτων στην περιοχή (βλ. εικόνα 4.4: Χάρτης έργων ΑΠΕ

στην ευρύτερη περιοχή του έργου).

Συνεπώς, δεν υπάρχει εγγύτητα της εγκατάστασης µε την πηγή προέλευσης της πρώτης

ύλης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να χωροθετηθεί προνοµιακά και εξαιρετικά στην εν

λόγω  περιοχή,  που  είναι  χαρακτηρισµένη  από  το  ΓΠΣ  ως  «περιοχή  Ανάπτυξης

∆ραστηριοτήτων  του  Πρωτογενούς  Τοµέα»  και  προορίζεται  πρωτίστως  για  αγροτική

εκµετάλλευση.

Ε.1.3 Στην  παρ.  4.3.1  της  ΜΠΕ  δίνονται  οικονοµικά  στοιχεία  της  δραστηριότητας.

Συγκεκριµένα εκτιµάται ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης σε €450.000, µε

συνοπτική  ανάλυση  σε  κόστος  εξοπλισµού,  µελετών,  έργων  υποδοµής  και  έργων

αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Ωστόσο, τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρονται



είναι πολύ γενικόλογα και δεν υπάρχει ανάλυση ούτε για τον βασικό εξοπλισµό ούτε

για  τα συστήµατα ελέγχου και  παρακολούθησης και  τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισµό.

Συνεπώς, δεν µπορεί να αξιολογηθούν τα στοιχεία αυτά.

Ε.1.4 ∆εν περιλαµβάνεται σχεδιασµός και διαστασιολόγηση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,

αλλά απλώς παρατίθενται τα σηµεία που θα απαιτηθεί εφαρµογή και αναφέρεται ότι θα

ακολουθούνται οι σχετικές προδιαγραφές.

Ε.1.5 Σύµφωνα µε τη µελέτη (πίνακας της παρ. 9.14), οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της

µονάδας αξιολογούνται σε γενικές γραµµές ως χαµηλής έντασης και αναστρέψιµες. Μη

αναστρέψιµες επιπτώσεις είναι οι εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα από τα οχήµατα του

εργοταξίου και  τις  χωµατουργικές  εργασίες,  οι  οποίες ωστόσο θα είναι  βραχυχρόνιες

(κατά την κατασκευή του έργου), οι δυσάρεστες οσµές και η αύξηση των επιπέδων

θορύβου, που θεωρούνται αντιµετωπίσιµες.

Στη µελέτη επίσης αναφέρεται ότι καλύπτονται οι αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικούς

οικισµούς,  µεµονωµένες  οικίες  και  οδικό  δίκτυο  (παρ.  1.3.1,  2.1,  2.2,  10.5,  12.3).

Ωστόσο, το αγροτεµάχιο 492 είναι σε επαφή και γειτνιάζει µε αγροτεµάχια στα οποία

είναι κατασκευασµένες κατοικίες, µε αποτέλεσµα οι παραπάνω επιπτώσεις να είναι πολύ

σηµαντικές για αυτές.

Όπως προαναφέρθηκε, η εξεταζόµενη εγκατάσταση ανήκει στην κατηγορία της χαµηλής

όχλησης για την οποία δεν τίθενται  προϋποθέσεις απόστασης από οικισµούς από τη

νοµοθεσία.  Ωστόσο,  για  συγκριτικούς  λόγους  αναφέρεται  ότι  η  απόσταση  της

δραστηριότητας από τον οικισµό του Ν. Ρυσίου (µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2.000

κατοίκων)  είναι  πολύ  µικρότερη  από  τα  700  µ.  που  απαιτείται  για  βιοµηχανικές

εγκαταστάσεις µέσης όχλησης.

Ε.1.6 Στις παρ. 6.5.3 και 10.11 αναφέρεται ότι τα υγρά απόβλητα (λύµατα αστικού τύπου, 36,5

κ.µ. ετησίως) θα οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, από όπου θα συλλέγονται κατά περιόδους

από βυτιοφόρο και θα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις ΕΕΛ του ∆ήµου Θέρµης.

Περαιτέρω  στις  παρ.  8.13.1.2  και  12.7.2  αναφέρεται  ότι  τα  αστικά  λύµατα  του

προσωπικού θα διατίθενται στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Η αντίφαση

αυτή πρέπει να διορθωθεί και να περιληφθεί η ορθή πρόβλεψη για µεταφορά στην ΕΕΛ

Θέρµης.

Ε.1.7 Ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα προκύψει  από τα φορτηγά µεταφοράς της πρώτης

ύλης είναι  µηδαµινός και  δεν  θα  προκαλέσει  προβλήµατα στο  οδικό  δίκτυο ή  άλλες

επιπτώσεις (3-4 βυτιοφόρα/µήνα).

Ε.1.8 Στα σχέδια του Παραρτήµατος 15.6.1 και 15.7, σε συνδυασµό µε το σχέδιο 15.6.2, ο Η/

Μ εξοπλισµός, και ειδικότερα οι ηλεκτρογεννήτριες, δεν φαίνεται να είναι τοποθετηµένος

στην ίδια θέση. Να διορθωθεί η αντίφαση αυτή.

Ε.1.9 Η  µελέτη  αναφέρεται  στα  θετικά  αποτελέσµατα  που  θα  έχει  η  δραστηριότητα  στο

περιβάλλον.  Συγκεκριµένα,  αναφέρει  ότι  θα  υπάρξει  ισχυρή  και  µακροχρόνια  θετική

συµβολή  στην  κλιµατική  αλλαγή,  ασθενής  µακροχρόνια  µεταβολή  διασποράς

πυκνότητας ή ρυθµού αύξησης του ανθρώπινου πληθυσµού της περιοχής ίδρυσης

του έργου, ισχυρή θετική επίπτωση στα εισοδήµατα και στην απασχόληση.

Πράγµατι, όπως προαναφέρθηκε, η εκµετάλλευση ενεργειακών καλλιεργειών συµβάλλει

αφενός στην αγροτική οικονοµία και στο εισόδηµα των αγροτών, και αφετέρου στον

γενικότερο  περιορισµό  της  ρύπανσης  της  ατµόσφαιρας,  του  υπεδάφους  και  των

υδάτινων  πόρων.  Επίσης,  υπάρχουν  θετικά  αποτελέσµατα  στην  κοινωνική  και



αναπτυξιακή  φυσιογνωµία  της  περιοχής,  δηµιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  και

ικανοποίηση περιβαλλοντικών στόχων (µείωση εκποµπών αέριων ρυπαντών), σταδιακή

απεξάρτηση από το πετρέλαιο, και τέλος σύσταση µίας υπερσύγχρονης, βιώσιµης και

οικολογικής επένδυσης.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω θετικά αποτελέσµατα είτε θα είναι µηδαµινά για την περιοχή

του Ν. Ρυσίου (όπως η θετική συµβολή στην κλιµατική αλλαγή), είτε θα επιδράσουν σε

µικρό βαθµό (πιθανόν η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η αύξηση εισοδήµατος των

νοικοκυριών  στην  περιοχή),  είτε  δεν  θα  επιδράσουν  καθόλου  (όπως  τα  θετικά

αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης ενεργειακών καλλιεργειών, αφού δεν θα προέρχονται

από την περιοχή). Συνεπώς δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

που θα υπάρξουν στην άµεση περιοχή της δραστηριότητας αντισταθµίζονται µε θετικό

πρόσηµο για την άµεση περιοχή.

          Σύµφωνα µε τα παραπάνω το Γρ. ∆ηµάρχου εισηγείται  κατά της προώθησης  του

φακέλου  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του  Σταθµού Παραγωγής

Ηλεκτρική Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 500kW µε καύση βιορευστών της

εταιρείας «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 ΙΚΕ» για τους ακόλουθους λόγους:

α. Το αγροτεµάχιο στο οποίο θα εγκατασταθεί  η δραστηριότητα είναι  σε µικρή απόσταση

(περίπου 400 µ.) από το όριο του οικισµού του Ν. Ρυσίου, εφάπτεται µε αγροτεµάχια στα

οποία  υπάρχουν κατοικίες και  βρίσκεται  σε  εκτός σχεδίου,  αλλά δοµηµένη περιοχή µε

κατοικίες,  που  σε  συνδυασµό  µε  την  πιθανότητα  υψηλών  επιπέδων  θορύβου  και

πρόκλησης  δυσάρεστων  οσµών  θα  δηµιουργήσουν  προβλήµατα  στους  κατοίκους  της

περιοχής.

β. Τα  οφέλη  στην  κοινωνία  και  το  περιβάλλον  της  περιοχής  από  τη  λειτουργία  της

δραστηριότητας δεν είναι εµφανή και αξιόλογα.

γ. ∆εν  περιλαµβάνεται  στη  µελέτη  σχεδιασµός  και  διαστασιολόγηση  της  αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας.

δ. ∆εν υπάρχει απάντηση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ στο αίτηµα της εταιρείας για σύνδεση µε το δίκτυο

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αν και το αίτηµα υποβλήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2016.

ε. ∆εν  υπάρχει  στη  µελέτη αναλυτικός  προϋπολογισµός  για  τον βασικό  εξοπλισµό,  για  τα

συστήµατα ελέγχου και παρακολούθησης και τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισµό.

στ. Όλα τα ετήσιας διάρκειας πιστοποιητικά αειφορίας των εταιρειών παραγωγής και διανοµής

κραµβελαίου είναι ληγµένα (από τον Μάρτιο του 2017 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2018).

Με την υπ΄αριθµ. 5/2018 απόφασή της, η ∆ηµοτική Κοινότητα  Ν. Ρυσίου γνωµοδότησε κατά
της προώθησης του φακέλου  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Σταθµού
Παραγωγής  Ηλεκτρική  Ενέργειας  εγκατεστηµένης  ισχύος  500kW  µε  καύση  βιορευστών της
εταιρείας «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 ΙΚΕ». 

Κατά  τη  διαλογική  συζήτηση  ο  κ.  Σφονδύλας  ∆ηµήτριος  είπε  ότι,  επειδή  είναι  στρατηγικής
σηµασίας η εν λόγω επένδυση  θα έπρεπε να προέρχεται  από το κράτος και όχι από ιδιώτες.

Ο κ. Σαραφιανός Χρήστος είπε ότι,  επειδή στο σηµείο που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η
επένδυση  είναι  συγκεκριµένες οι χρήσεις γης δεν µπορεί να εγκατασταθεί τέτοια επιχείρηση.

Ο κ. Ιωσηφίδης είπε ότι,  η συγκεκριµένη επιχείρηση δεν θα χρησιµοποιήσει ως πρώτη ύλη,
προϊόντα της περιοχής.

Η  κ.  Μίχου-Κουγιάµη  Άννα  είπε  ότι,  σε  καµία  περίπτωση  δεν  είµαστε  αντίθετοι  τέτοιων
επενδύσεων στο  ∆ήµο µας,  αλλά σε  πολύ κοντινή   απόσταση υπάρχουν κατοικίες  που δεν
επιτρέπουν την εν λόγω επένδυση.



Ο Πρόεδρος συµφώνησε µε την εισήγηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ρυσίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, την  
εισήγηση του Προέδρου, τις εισηγήσεις των µελών της Επιτροπής, την  από 22/5/2018  
εισήγηση του Γραφείου ∆ηµάρχου  την 5/2018 απόφαση της  ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν. Ρυσίου 
καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                																																																																																													

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Και εισηγείται  κατά της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) του Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 500kW µε 

καύση βιορευστών της εταιρείας «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 ΙΚΕ» για τους ακόλουθους λόγους:

α. Το αγροτεµάχιο στο οποίο θα εγκατασταθεί  η δραστηριότητα είναι  σε µικρή απόσταση

(περίπου 400 µ.) από το όριο του οικισµού του Ν. Ρυσίου, εφάπτεται µε αγροτεµάχια στα

οποία  υπάρχουν κατοικίες και  βρίσκεται  σε  εκτός σχεδίου,  αλλά δοµηµένη περιοχή µε

κατοικίες,  που  σε  συνδυασµό  µε  την  πιθανότητα  υψηλών  επιπέδων  θορύβου  και

πρόκλησης  δυσάρεστων  οσµών  θα  δηµιουργήσουν  προβλήµατα  στους  κατοίκους  της

περιοχής.

β. Τα  οφέλη  στην  κοινωνία  και  το  περιβάλλον  της  περιοχής  από  τη  λειτουργία  της

δραστηριότητας δεν είναι εµφανή και αξιόλογα.

γ. ∆εν  περιλαµβάνεται  στη  µελέτη  σχεδιασµός  και  διαστασιολόγηση  της  αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας.

δ. ∆εν υπάρχει απάντηση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ στο αίτηµα της εταιρείας για σύνδεση µε το δίκτυο

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αν και το αίτηµα υποβλήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2016.

ε. ∆εν  υπάρχει  στη  µελέτη αναλυτικός  προϋπολογισµός  για  τον βασικό  εξοπλισµό,  για  τα

συστήµατα ελέγχου και παρακολούθησης και τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισµό.
στ. Όλα τα ετήσιας διάρκειας πιστοποιητικά αειφορίας των εταιρειών παραγωγής και διανοµής 

κραµβελαίου είναι ληγµένα (από τον Μάρτιο του 2017 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2018).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 23/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                      Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                     ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ



                                         


