
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΠΌΣΜΑΣΜΑ 

από  το υπ΄ αριθμ. 04/2019  πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής 

Αριθμ. Αποφ. 04/2019          
ΘΕΜΑ:.Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 

400.00 kWe με καύση βιορευστών στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της 

Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 
        Στο Μακρυχώρι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, η οποία συγκροτήθηκε με την 

αριθμ.51/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών και μετά 

από την αριθμ.2161/22-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σαΐτη 

Αστέριου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: 

1. Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe 

με καύση βιορευστών στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου 

του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 4, ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1. Αστερίος  Σαϊτης , Αντιδήμαρχος, ως  Πρόεδρος . 

2. Πανάγου Ελευθερία, Δημοτική Σύμβουλος, ως μέλος. 

3. Νικολάου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος. 

4. Τζέκας Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος. 

         ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1. .Κων. Νταφούλης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος . 

2. Τσάτσαρης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος. 

3. Αργυρίου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Τεμπών κ. Χατζή 

Γεωργία, εκτελώντας χρέη γραμματέα. 

                  Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, «Σταθμός 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση 
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βιορερευστών στη θέση “Γκοτζιά Μπαγλάρ”, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου 

Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»    

έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:  

                 Στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. Β περιπ ιι του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 

(Φ.Ε.Κ.87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 

προς το δημοτικό συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού 

εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης 

περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης 

προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, 

εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης 

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) 

         Το με αριθμ. πρωτ. 165/20-02-2019 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβούλιου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντολογικών 

Επιπτώσεων» με το οποίο γνωστοποιείται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος από βιορευστά, ισχύος 400,00 κWe, με 

καύση βιορευστών φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΥΜΕΩΝΊΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ» στη θέση 

«Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον στο πλαίσιο έναρξης της δημόσιας 

διαβούλευσης, η οποία εστάλη για δημοσίευση η ανακοίνωση της ανωτέρω Μ.Π.Ε. 

στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις 19-02-2019 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της 

Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr, παρακαλείται να ενημερωθεί η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής για τη διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

σχετικής απόφασης, καθώς και συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Δ11 στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο έως 4 Απριλίου 2019 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για 

την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού), σύμφωνα με την ΚΥΑ 

1649/45 (ΦΕΚ45/Β΄/15-01-2014).  

        Επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη 

το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 

μέγιστης ισχύος 400KWe με καύση βιορευστών (φυτικών ελαίων προερχόμενων από 

ενεργειακές καλλιέργειες και πυρολυτικών ελαίων παραγόμενων μέσω της διαδικασίας 

επεξεργασίας ρευστού προϊόντος πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας), της Συμεωνίδου 
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Ελένης, στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, 

της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.     

Το έργο σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. κατατάσσεται:  

1. Στην ομάδα 10: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποκατηγορία Α2 με αύξων 

αριθμό 05 (ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων).  

2. Στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/ 

Φ.15/2012 (Β’ 1048). 

      Το έργο θα κατασκευαστεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, 

του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα 

εγκατασταθεί εντός ιδιωτικού γηπέδου συνολικού εμβαδού 13.800,00 m2, το οποίο 

βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου Τεμπών και απέχει σε 

ευθεία απόσταση περίπου 360 m ανατολικά από τον οικισμό Μακρυχώρι, περίπου 

3.070 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό και περίπου 2.820 δυτικά από τον 

οικισμό Ελάτεια (επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα). 

Επιπλέον στην ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνονται οι παρακάτω γνωμοδοτήσεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών: 

α) Η με αριθμ. 7621/16-10-2017 σχετική βεβαίωση χρήσεων γης της αρμόδιας 

υπηρεσίας πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Λαρισαίων, η οποία αναφέρει ότι: η 

συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μακρυχωρίου του Δήμου 

Τεμπών, εκτός Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και εκτός δικτύου Natura 2000. Στους 

οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων 

ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε 

απόσταση 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού όπως αυτά ισχύουν (παρ. 3, άρθρο 7, 

Π.Δ./24.04.85, ΦΕΚ181Δ/03.05.1985). Περαιτέρω, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν 

υπάρχουν άλλοι περιορισμοί ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις. 

  β)Το με αριθμ. 51/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Γνωμοδότησης της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Λάρισας, η οποία γνωμοδοτεί ως εξής: «Συμφωνούμε με την κατασκευή του έργου 

«Μονάδα Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας(Α.Π.Ε.): Βιομάζα και Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) 

Σύστημα, ισχύος 1000 KW, σε έκταση 13.800,00 τμ, στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», 

εντός της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών. Η έκταση βρίσκεται σε περιοχή 

χαμηλής παραγωγικότητας, που δεν υπάρχει αναδασμός, με έλλειψη αρδευτικού νερού 

και χαρακτηρίζεται Απλή Γεωργική Γη».  

  Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ε.Π.Ζ. τα παρακάτω:   

Το με ημερ.12-03-2019 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου Τεμπών με 

το οποίο ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο περί της μελέτης περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση βιορευστών» φερόμενης ιδιοκτησίας  

της «Συμεωνίδου Ελένης» στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του 

Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα: 

«Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 165/20-02-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας 

ζητήθηκε να ενημερωθεί το ΔΣ Τεμπών, σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kwe με καύση βιορευστών» φερόμενης ιδιοκτησίας της 

«Συμεωνίδου Ελένης» στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» της ΔΕ Μακρυχωρίου του Δήμου 

Τεμπών, της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών θα 

υλοποιηθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, της 

ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. Το έργο θα εγκατασταθεί εντός ιδιωτικού γηπέδου συνολικού εμβαδού 

13.800,00 m2, το οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου 

Τεμπών και απέχει σε ευθεία απόσταση περίπου 360 m ανατολικά από τον οικισμό 

Μακρυχώρι, περίπου 3.070 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό και περίπου 

2.820 δυτικά από τον οικισμό Ελάτεια. 

Η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι συνεχής και εκτιμάται ότι 

θα ανέρχεται περίπου σε 8.000 ώρες ετησίως, ενώ περίπου 760 ώρες ετησίως θα 

χρειάζονται για την προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού. Στο σταθμό θα 

απασχολούνται 3 άτομα συνολικά σε μόνιμη βάση καθημερινά, για την ορθή και 

απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία της μονάδας (3 βάρδιες).  

Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της Δ.Ε.Η., 

για προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας 8.000h ετησίως και λαμβάνοντας υπόψη τις 

απώλειες, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 3,20 GWh ετησίως. Η προβλεπόμενη διάρκεια 

των κατασκευαστικών εργασιών είναι 6 μήνες. 

Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού, θα 

γίνεται από το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής 

M.Π.Ε. και με τον αγροτικό δρόμο τον οποίο το γήπεδο συνορεύει, επομένως δεν 

κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών έργων.  

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι 

λειτουργίες:  

 Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών.  

 Διήθηση – καθαρισμός βιορευστών  

 Μεταφορά βιορευστού από το τροφοδοτικό δοχείο στην είσοδο της Μ.Ε.Κ.  

 Καύση πρώτης ύλης βιορευστού.  
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 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια.  

 Διαμόρφωση, μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω Μ/Σ υποσταθμών Μ.Τ. στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ.  

Το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη αναστρέψιμες 

στην περιοχή, εφόσον τηρηθούν περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την 

παρούσα μελέτη. 

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του 

εξεταζόμενου έργου, οφείλονται κυρίως στις αέριες εκπομπές λόγω καύσης και την 

παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και λιγότερο στις εκπομπές θορύβου. 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή των κλασσικών ρύπων 

που συνδέονται με την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.) όπως οξείδια 

του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), μονοξειδίου το άνθρακα (CO) 

αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων (ΗC). Το βιορευστό υπόκειται 

σε καθαρισμό πριν την καύση του ώστε η σύσταση διαφόρων ρυπαντών στο καυσαέριο 

να είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας. 

Δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων δεδομένου ότι το 

κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα λαδιού είναι κλειστά κυκλώματα.  

Κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού θα υπάρχουν μικρές ποσότητες αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων. Αυτά τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που θα προκύπτουν κατά τη 

συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες εντός 

της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από αδειοδοτημένες 

εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. 

Σχετικά με την εκπομπή ακτινοβολιών από το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού με τη 

Δ.Ε.Η., η ισχύς του σταθμού είναι σχετικά μικρή, γι’ αυτό και η σύνδεσή του γίνεται στο 

δίκτυο μέσης τάσης με αποτέλεσμα η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών να 

είναι αμελητέα.  

Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, 

εκτός των άλλων πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) καθώς ο 

σταθμός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, δεν αποθηκεύει επικίνδυνες χημικές ουσίες 

σε ανοιχτούς χώρους, ούτε εκπέμπει ακτινοβολίες ώστε να υπάρξει κίνδυνος ανάπτυξης 

ανωμάλων καταστάσεων, ενώ δεν υπάρχει και συνέργια με άλλες ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις (π.χ. σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, αναμεταδότες, 

ανεμογεννήτριες κ.λπ.). 

Ο θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τμήματα του 

ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, όπως κινητήρας εσωτερικής καύσης, 

γεννήτρια, αντιστροφέας κ.λπ. και αντιστοιχεί σε τυπικό εργοστασιακό θόρυβο. Ο 

συνολικά εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας είναι δυνατόν να περιοριστεί 
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σε αρκετά χαμηλά επίπεδα με μέτρα όπως η τοποθέτηση όλων των μηχανών που 

ευθύνονται για την παραγωγή των υψηλότερων ηχοσταθμών σε ηχομονωμένους χώρους, 

την περιμετρική φύτευση του σταθμού κλπ. Εφόσον γίνει κατάλληλος σχεδιασμός των 

εγκαταστάσεων (τήρηση ελαχίστων αποστάσεων εστιών θορύβου από όρια γηπέδου, 

εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης, δενδροφύτευση, χρησιμοποίηση ηχοφραγμάτων στη 

φάση κατασκευής, κ.λπ.), η κατασκευή και λειτουργία του εξεταζόμενου έργου Α.Π.Ε., 

δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογη αύξηση της στάθμης θορύβου. 

Για την επίτευξη του στόχου των θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά τις εκπομπές 

των αερίων συστατικών, πρόκειται να τοποθετηθεί πρόσθετος ειδικός εξοπλισμός 

(καταλύτης) προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά ποσοστά κατακράτησης και να 

περιοριστούν οι εκλύσεις στα όρια του νόμιμου επιτρεπτού, αφού και η πλέον σύγχρονη 

τεχνολογία κινητήρων biofuel το απαιτεί για την αποτελεσματική συγκράτηση των 

συγκεντρώσεων των συστατικών αυτών. 

Παρόλο που ο προτεινόμενος σταθμός δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ 

αριθμ. 36060/1155/Ε103 (ΦΕΚ/1450/Β/14-6-2013), καθώς η εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς της μονάδας είναι πολύ μικρότερη από 50 MWth και υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας 

για τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων εθνικών ορίων αέριων εκπομπών σε αντίστοιχους 

σταθμούς μικρότερου μεγέθους όπως ο εξεταζόμενος σταθμός καύσης βιορευστών του 

έργου (θερμική ισχύ < 50 MWth), και δεδομένου ότι ο σταθμός δεν χρησιμοποιεί 

ανοιχτή εστία καύσης και κατά συνέπεια θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με 

αέριους ρύπους, θα ληφθούν μέτρα για τη μείωση των αερίων εκπομπών NOx και των 

αιωρούμενων σωματιδίων Ρ/Μ. 

Για τον περιορισμό των εκπομπών NOx θα εγκατασταθεί στην Μ.Ε.Κ. σύστημα 

επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (Selective Catalytic Reduction), τεχνολογία ευρέως 

διαδεδομένη για την αντιμετώπιση των εκπομπών NOx από μονάδες Μ.Ε.Κ.ΎΟΘ.  

Όσον αναφορά τα σωματίδια Ρ/Μ, προτίθεται να χρησιμοποιηθούν ειδικά φίλτρα 

συγκράτησης τα οποία αναμένεται να επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω 

και της μεγάλης διαμέτρου του μεγαλύτερου μέρους τους (ΡΜ10), γεγονός που 

διευκολύνει ιδιαιτέρως την κατακράτησή τους. 

 Στόχος του έργου είναι η ηλεκτροπαραγωγή με την καύση βιορευστών, τα οποία 

είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, προερχόμενα από ενεργειακές καλλιέργειες αλλά 

και πυρολυτικών ελαίων παραγόμενων μέσω της διαδικασίας πυρόλυσης υπολειμμάτων 

ξυλώδους βιομάζας.  

Η εκμετάλλευση ενεργειακών αγροτικών καλλιεργειών, αφενός συμβάλλει 

ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία και στο εισόδημα των αγροτών, αφετέρου συμβάλλει 

στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των 

υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς 
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σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της 

εθνικής οικονομίας. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και 

επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου.  

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον 

καθώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση ορυκτών 

πόρων. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ευθύνεται για τις μισές περίπου 

εκπομπές CO2. Η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το ρυπογόνο λιγνίτη στην 

ηλεκτροπαραγωγή, μια σημαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο, και χαμηλή διείσδυση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

Ενημερώνουμε το ΔΣ Τεμπών με τα παραπάνω στοιχεία ώστε να εκφράσει την 

άποψή του σχετικά με την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας». 

         Την με αριθμ. 2/2019  Απόφαση της Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, η 

οποία γνωμοδοτεί υπέρ της εγκαταστάτης του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400.00 kWe με καύση βιορευστών, στη θέση 

«Γκοτζιά Μπαγλάρ» της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου σε ιδιωτική έκταση 

13.800 m2 και ευελπιστεί να εφαρμοστούν στη πράξη όλα όσα διαλαμβάνονται στα 

ανωτέρω σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, για τη διασφάλιση της υγείας των 

κατοίκων της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος σε 

αντίθετη περίπτωση.  

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. τοποθετήθηκε επί του θέματος και πρότεινε την 

παραπομπή του εν λόγω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της σοβαρότητας του 

θέματος και λόγω μη ύπαρξης ειδικότητας περιβαλλοντολόγου στην τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου Τεμπών, καθιστούν αδύνατη τη λήψη απόφασης από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 

Επιπλέον προτείνουν να παραστούν κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η 

κ. Συμεωνίδη Ελένη ως υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου, καθώς και ο μελετητής 

του εν λόγω έργου κ. Μαλιάκας Νικόλαος- Μιχαήλ. 

 Στο σημείο αυτό η κ. Πανάγου Ελευθερία διαφώνησε και είπε ότι, το οικόπεδο στο 

οποίο πρόκειται να  εγκατασταθεί  το έργο έχει  μικρή απόσταση, περίπου 360 μέτρα 

από την Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσάρεστων 

οσμών. Επίσης, από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ανωτέρω έργου θα 

επιβαρυνθεί το ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, λόγω της αυξημένης διέλευσης μεγάλου 

όγκου οχημάτων, τα οποία όπως τόνισε μπορεί να επηρεάσουν και την υγεία των 

κατοίκων, λόγω των εκπομπών αέριων ρύπων. Κατόπιν αυτών δήλωσε ότι δεν 

συμφωνεί με την εγκατάσταση του ανωτέρω έργου.   

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής όπως 

αποφασίσουν σχετικά. 
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         Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση 

του προέδρου, και είδαν: 

1. Το με ημερ.12-03-2019 ενημερωτικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου 

Τεμπών με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

2. Την με αριθμ. 2/20-03-2019 Απόφαση της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών 

όπου γνωμοδοτεί υπέρ της εγκαταστάτης, του ανωτέρω έργου και ευελπιστεί να 

εφαρμοστούν στη πράξη όλα όσα διαλαμβάνονται στα ανωτέρω σχετικά με 

περιβαλλοντικά θέματα για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων της Τ.Κ. 

Μακρυχωρίου, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου  δικαιώματος σε αντίθετη 

περίπτωση.  

3. Τις διατάξεις του αθρ. 73 του Ν.3852/2010. 

Και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΖΊΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών για 

συζήτηση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και λόγω μη ύπαρξης ειδικότητας 

περιβαλλοντολόγου στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τεμπών, καθιστούν αδύνατη τη 

λήψη απόφασης από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. Επιπλέον  προτείνουν να παραστεί κατά τη 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Συμεωνίδη Ελένη ως υπεύθυνη για την 

υλοποίηση του έργου, καθώς και ο μελετητής του εν λόγω έργου κ. Μαλιάκας 

Νικόλαος- Μιχαήλ. Μειοψήφησε η κ. Πανάγου Ελευθερία η οποία, δήλωσε ότι δεν 

συμφωνεί με την εγκατάσταση του ανωτέρω έργου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2019.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ     

  

  ΑΣΤ. ΣΑΪΤΗΣ                                            ΕΛ. ΠΑΝΑΓΟΥ 

 

                       Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

     

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                             Θ. ΤΖΕΚΑΣ 

ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ             

Ακριβές Απόσπασμα 

Μακρυχώρι 26-03-2019 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Σαΐτης Αστέριος 
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