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Γνωμοδότηση  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)  του  έργου
Εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής  από  σταθμό  βιορευστών(ισχύος
997,5 kWe)  της εταιρείας “ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2
ΙΚΕ”

                                                                    
Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 8η του 

μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:28424/οικ/4-7-
2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και 
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ              
2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                         
3. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

  Αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία  των μελών,  με  παρόντα μέλη πέντε  (5)  μέλη από
σύνολο πέντε (5) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    έθεσε υπόψη στο Τ.Σ. την αρ.πρωτ.:ΔΥ/1-7-
2019  έγγραφη  εισήγηση  Γραφείου  Δημάρχου  με  τα  συνημμένα  σε  αυτή  δικαιολογητικά  ,
σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής  του  Δήμου  Θέρμης  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Θέρμης  καλούνται  να  εκφράσουν  τις
απόψεις τους επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) του έργου
Εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδας   ηλεκτροπαραγωγής  από  σταθμό
βιορευστών(ισχύος 997,5  kWe)  της εταιρείας “ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 ΙΚΕ” , 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».



   Σύμφωνα με τα στοιχεία των τευχών και σχεδίων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
που είναι αναρτημένη στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
& Ενέργειας (ΠΕριβαλλοντική Ταυτότητα-ΠΕΤ: 1901027225), τα στοιχεία της δραστηριότητας
έχουν ως ακολούθως:

Β.1     Φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Βιορευστά Ρυσίου 2

           Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 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  στην  Κοινότητα  Αγίας  Παρασκευής  της
Δημοτικής  Ενότητας  Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και  ειδικότερα στο αγροτεμάχιο  με
αριθ. 1159 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στη θέση «Χασαπλή».

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  997,50  kW,  αυτή
κατατάσσεται στην κατηγορία «χαμηλής όχλησης».

   Σύμφωνα  με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση , η υπηρεσία εισηγείται 

κατά της  προώθησης  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του
έργου  Εγκαταστάσης  και  λειτουργίας  μονάδας  ηλεκτροπαραγωγής  από  σταθμό
βιορευστών  (ισχύος  997,5  kWe) της  εταιρείας  «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ  ΡΥΣΙΟΥ  2  ΙΚΕ»  για  τους
ακόλουθους λόγους:

α. Τα  οφέλη  στην  κοινωνία  και  το  περιβάλλον  της  περιοχής  από  τη  λειτουργία  της
δραστηριότητας δεν είναι εμφανή και αξιόλογα.

β. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα προέρχεται από καλλιέργειες της περιοχής,
αλλά  από  άλλες  περιοχές  του  νομού  Θεσσαλονίκης,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ. Δεν  περιλαμβάνεται  στη  μελέτη  σχεδιασμός  και  διαστασιολόγηση  της  αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας.

δ. Δεν υπάρχει απάντηση από τη ΔΕΔΔΗΕ στο αίτημα της εταιρείας για σύνδεση με το δίκτυο
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αν και το αίτημα υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2018.
Επιπλέον, δεν γίνεται καμία αναφορά στη θέση που θα γίνει η σύνδεση με το δίκτυο μέσης
τάσης της ΔΕΗ, ούτε στη διαδρομή που θα ακολουθήσει η εναέρια γραμμή για τη σύνδεση
με αυτό.

ε. Οι γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης, της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, και της Διεύθυνσης Αερολιμένων του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών αφορούν σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με ισχύ 500 kWe και όχι 997,50 όπως
η εξεταζόμενη.

στ. Δεν υπάρχει  στη μελέτη αναλυτικός προϋπολογισμός για  τον βασικό εξοπλισμό,  για  τα
συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης και τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.

ζ. Τέσσερα από τα επτά ετήσιας διάρκειας πιστοποιητικά αειφορίας των εταιρειών παραγωγής
και διανομής πρώτης ύλης είναι ληγμένα (από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2019).

   Η Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγήθηκε προς Τ.Σ. να γνωμοδοτήσουν κατά
 της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
 Εγκαταστάσης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών
 (ισχύος 997,5 kWe) της εταιρείας «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 ΙΚΕ» για τους λόγους που εκφράζει



 η αναφερόμενη υπηρεσία .
   Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά .
   Τα μέλη  μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου  
ψηφίζουν ως εξής:

 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εισηγούνται κατά της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου Εγκαταστάσης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό
βιορευστών  (ισχύος  997,5  kWe) της  εταιρείας  «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ  ΡΥΣΙΟΥ  2  ΙΚΕ»  για  τους
ακόλουθους λόγους:

α. Τα  οφέλη  στην  κοινωνία  και  το  περιβάλλον  της  περιοχής  από  τη  λειτουργία  της
δραστηριότητας δεν είναι εμφανή και αξιόλογα.

β. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα προέρχεται από καλλιέργειες της περιοχής,
αλλά  από  άλλες  περιοχές  του  νομού  Θεσσαλονίκης,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ. Δεν  περιλαμβάνεται  στη  μελέτη  σχεδιασμός  και  διαστασιολόγηση  της  αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας.

δ. Δεν υπάρχει απάντηση από τη ΔΕΔΔΗΕ στο αίτημα της εταιρείας για σύνδεση με το δίκτυο
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αν και το αίτημα υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2018.
Επιπλέον, δεν γίνεται καμία αναφορά στη θέση που θα γίνει η σύνδεση με το δίκτυο μέσης
τάσης της ΔΕΗ, ούτε στη διαδρομή που θα ακολουθήσει η εναέρια γραμμή για τη σύνδεση
με αυτό.

ε. Οι γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης, της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, και της Διεύθυνσης Αερολιμένων του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών αφορούν σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με ισχύ 500 kWe και όχι 997,50 όπως
η εξεταζόμενη.

στ. Δεν υπάρχει  στη μελέτη αναλυτικός προϋπολογισμός για  τον βασικό εξοπλισμό,  για  τα
συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης και τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.

ζ.      Τέσσερα από τα επτά ετήσιας διάρκειας πιστοποιητικά αειφορίαςτων εταιρειών παραγωγής
         και διανομής πρώτης ύλης είναι ληγμένα (από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2019).

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


