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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 3ης /2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Τεμπών 

          Στο Μακρυχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων ¨Αντλιοστάσιο΄¨, σήμερα την 10η του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, κεκλεισμένων των θυρών η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Τεμπών και μετά από την αριθμ. Πρωτ. 3684/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Νικολάου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’). 
 

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν  5,    ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5. ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

      1.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

      2.ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή Γεωργία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση περί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 
σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400 KWe με 
καύση βιορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης «Κεραμάρης Λάμπρος» 
που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της ΤΚ Μακρυχωρίου 
του Δήμου Τεμπών, της ΠΕ 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 
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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.) 
 Επίσης έθεσε υπόψη της ΕΠΖ 
 Το με ημερ.01-04-2020 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου Τεμπών με το 
οποίο ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο περί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη δραστηριότητα«Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
εγκατεστημένης ισχύος 400 KWe με καύση βορευστών, για λογαριασμό του φορέα 
υλοποίησης «Κεραμάρης Λάμπρος» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση 
«Γκοτζιά Μπαγλάρ», της ΤΚ Μακρυχωρίου του Δ. Τεμπών, της ΠΕ Λάρισας, 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 274/13-03-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
μας ζητήθηκε να ενημερωθεί το ΔΣ Τεμπών  σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αφορά τον ανωτέρω σταθμό. 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν την μελέτη σας ενημερώνουμε: 
 
1.Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται στην εγκατάσταση 
και λειτουργία Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 400,00 kWe, με καύσιμο τα 
βιορευστά δηλ. φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο κ.α.) προερχόμενα από προϊόντα 
ενεργειακών καλλιεργειών (ελαιοκράμβη, ηλίανθος κ.α.) και πυρολυτικά έλαια 
παραγόμενα από προϊόντα προερχόμενα μέσω της διαδικασίας πυρόλυσης 
υπολειμμάτων ξυλώδους βιομάζας. 
 
 
2. 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 γηπέδου συνολικού εμβαδού 8.125,00 m2, το 
οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου Τεμπών και απέχει 
σε ευθεία απόσταση περίπου 400 m ανατολικά από τον οικισμό Μακρυχώρι, περίπου 
2.990 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό και περίπου 2.690 m δυτικά από 
τον οικισμό Ελάτεια. Για το συγκεκριμένο έργο έχει χορηγηθεί βεβαίωση χρήσης 
γης από την αρμόδια πολεοδομία (Αρ. Πρωτ. 7620/16-10-2017), σύμφωνα με την 
οποία δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός στην περιοχή ως προς την εν λόγω 
χρήση. 
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Εικόνα 1: Θέση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 
 
3. Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της Δ.Ε.Η, θα 
είναι περίπου 3,20 GWh ετησίως. 
 
4. 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.  
 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια.  
 Διαμόρφωση, μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

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

5. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με την ΜΠΕ «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.  
Συγκεκριμένα: 
Α. 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. 

Β. 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.  

Γ. Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών., 

ΘΕΣΗ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 
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Δ. 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. 

6. Οφέλη υλοποίησης του έργου: 

 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 υπολλειμάτων 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 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην 
εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της εθνικής οικονομίας.  

 Ο φορέας υλοποίησης του έργου με την επένδυσή του αυτή, συμβάλει: 

Α. Στην ικανοποίηση του εθνικού στόχου, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Β. Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων 
εκπομπών CO2, NOx, SO2, κλπ)  

Γ. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Δ. Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής 
εισαγόμενη ενέργεια. 

Ε. Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του (Service 
Quality) του δικτύου από πλευράς ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

ΣΤ. Στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας και της αγροτικής 
οικονομίας. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο σταθμό επιτυγχάνει: 

Α. Τη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Β. Την κάλυψη των αιχμιακών φορτίων και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού 
κόστους της ηλεκτροπαραγωγής. 

Γ. Η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από συμβατικούς 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνεπάγεται περισσότερες εκπομπές άλλων 
επικίνδυνων ρύπων. 

Δ. Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση βιορευστών 
θεωρείται ότι δεν συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Ε. Η κατασκευή έργων Α.Π.Ε. σε μία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη 
υλοποίηση σειράς επιπλέον αντισταθμιστικών οφελών. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών, παραθέτοντας τα ανωτέρω, 
ενημερώνει το ΔΣ Τεμπών σχετικά με την ΜΠΕ του «Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400 KWe με καύση 
βορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης «Κεραμάρης Λάμπρος» 
που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της ΤΚ 
Μακρυχωρίου του Δ. Τεμπών, της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.  
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Το ΔΣ, κατόπιν της ενημερώσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, και 
λαμβάνοντας υπόψιν την ΜΠΕ, βάσει του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 274/13-03-2020 
εγγράφου της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου καλείται να 
γνωμοδοτήσει σχετικά». 

Την με αριθμ. 3/25-05-2020 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.  

 
και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής όπως αποφασίσουν σχετικά. 

         Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του 

προέδρου, και είδαν: 

1. Το με ημερ.01-04-2020 ενημερωτικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου 

Τεμπών με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

2. Την με αριθμ. 3/25-05-2020 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 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Εκφέρουν Θετική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400 KWe με καύση 
βορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης «Κεραμάρης Λάμπρος» που 
πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της ΤΚ Μακρυχωρίου του 
Δ. Τεμπών, της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

και παραπέμπουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών για συζήτηση.    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2020 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Νικολάου Γεώργιος 
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