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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο τίτλος της δραστηριότητας είναι : «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και
εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας συνολικής ισχύς
0,499 MW».
Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
Η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ πραγματοποιείται σύμφωνα με :
1. Το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011, όπου περιγράφεται η κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α.
2. Το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011, έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.
3. Το άρθρο 5 της ΚΥΑ αριθμ. οικ.: 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ Β' 964/19-04-2013), όπου εξειδικεύεται
η Διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.
Δομή της Μελέτης :
Η δομή της μελέτης καθορίστηκε από :
1. Την Κ.Υ.Α. οικ. 170225/2014 - Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21/Β) όπως ισχύει,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας
2. Την Κ.Υ.Α οικ. 1915/2018, (ΦΕΚ 304/Β/2.2.2018) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012
(2703/Β) υπ’ αριθμ. 167563/2013 (964/Β) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ.
170225/2014 (135/Β) …

1.2.

Είδος και μέγεθος του έργου ή δραστηριότητας

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,499 MW ) από την καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται
από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες
(υπολείμματα λιπών και ελαίων, τυρόγαλο) και κτηνοτροφικές μονάδες (εκτροφής πουλερικών) της
περιοχής μελέτης.
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση μιας σειράς Α’ υλών, που στη σημερινή μορφή τους
αποτελούν απόβλητα προβληματικής διαχείρισης και ακινητοποιημένο οικονομικό παράγοντα,
για μια οικονομικά βιώσιμη, αειφορική και τεχνικά εφικτή αξιοποίηση.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Σχεδόν το σύνολο των Α’ υλών οι οποίες προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα
επιβαρύνουν τόσο τους παραγωγούς-διαχειριστές τους (κτηνοτρόφους, αγρότες, μικρές βιομηχανίες
πρώτης μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα), το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα
δημιουργούν σειρά οχλήσεων και προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες.
Η λειτουργία της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση 14.752
τόνους/έτος αποβλήτων με την εξής αναλογία :
1. 4.512 τόνους /έτος κοπριά από κοτόπουλα (κουτσουλιά)
2. 9.600 τόνους /έτος απόβλητα τυροκομείων (ορός λακτόζης ή τυρόγαλο)
3. 320 τόνους /έτος χρησιμοποιημένα έλαια
4. 320 τόνους /έτος γλυκερόλη
Η Αναερόβια Χώνευση θα οδηγήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα συνεισφέρει
(στα μέτρα του μεγέθους της μονάδας) στην αύξηση της συμβολής των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό
ισοζύγιο, σε συμμόρφωση µε τις εθνικές δεσμεύσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2001/77.
Το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για τη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης Μονάδας θα παράγεται και θερμική
ενέργεια καθώς και οργανικό εδαφοβελτιωτικό.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που θα προκύψουν από έργο καθώς και η περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης που
ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι
δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Με την κατάθεση της ΜΠΕ
αποσκοπείτε η περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας.

1.3.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή

1.3.1 Θέση
Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εμβαδού 13.473,00 m2 στη θέση «Κουτάδες»,
της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, της Τ.Κ. Μαζαρακίου, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου. Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου. Το
αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000.
(Προσύμφωνο αγοραπωλησίας του αγροτεμαχίου παρατίθεται στο Παράρτημα II της παρούσης).
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Εικόνα 1 Χάρτης προσανατολισμού θέσεως μονάδας
(Ορθοφωτοχάρτης 1:10.000, Πηγή: Κτηματολόγιο Α.Ε.)

Το οικόπεδο, στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι ιδιόκτητο, καλούμενο εφεξής Αγροτεμάχιο
1., σύμφωνα με τα δεδομένα του τοπογραφικού σχεδίου όπως εκπονήθηκε από τον κ. Βασίλη Χρ.
Αλεξίου, Τοπογράφο Μηχανικό και βρίσκεται στο Παράρτημα V της παρούσης :


Αγροτεμάχιο 1 (με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν) συνολικού εμβαδού 13.473,00
m2. Πρόκειται για το αγροτεμάχιο στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου.

Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, για το εν λόγω αγροτεμάχιο ισχύουν τα κάτωθι:


Το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα
πολεοδομικέ διατάξεις



Βρίσκεται εκτός σχεδίου



Βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού



Βρίσκεται εκτός ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ



Δεν είναι δασική έκταση (ΑΑ)



Βρίσκεται εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).



Εντός αυτού δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ.



Δεν διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή
Η υπό μελέτη μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω
Καλαμά, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες
Το αγροτεμάχιο, στο οποίο θα εγκατασταθεί η υπό μελέτη μονάδα χαρακτηρίζεται από τις κάτωθι
συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
1987 (ΕΓΣΑ 87):

Πίνακας 1 Συντεταγμένες ορίων υφιστάμενου αγροτεμαχίου (ΕΓΣΑ 87)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Εμβαδό = 13.473,00
ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Υ

Α

208762.110

4413660.850

Β

208798.020

4413669.500

Γ

208844.090

4413680.060

Δ

208854.650

4413637.230

Ε

208858.850

4413593.070

Ζ

208852.830

4413555.350

Η

208857.730

4413513.870

Θ

208864.405

4413490.726

Ι

208846.670

4413492.680

Κ

208828.240

4413469.600

Λ

208828.027

4413467.011

Μ

208823.060

4413464.200

Ν

208792.057

4413540.240

Οι συντεταγμένες του έργου σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδετικό Σύστημα 1984 (WGS 84) είναι:
Πίνακας 2 Κεντροβαρικές συντεταγμένες αγροτεμαχίου (WGS 84)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ WGS 84
Γ. Μήκος (Lon)

Γ. Πλάτος (Lat)

39°49'29.08"Β

20°35'58.88"Α
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

1.4.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Κατάταξη έργου

Η κατάταξη του έργου γίνεται :


Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της ΥΑ 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011),



Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 437Β/2018) - Τροποποίηση της υπ' αριθ.
ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος
4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και
δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.
Πίνακας 3: Αναλυτική κατάταξη έργου

Κατηγορία:

Α

Υποκατηγορία:

Α2

Ομάδα:

4η : Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Είδος έργου

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς
παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) α) Παραγωγή βιοαερίου β)
Πυρόλυση ή Αεριοποίηση (α/α 11)

Είδος έργου:

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων αποβλήτων προς
παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3):
Δυναμικότητας 14.752 tn/έτος < 100.000 tn/έτος

Κατηγορία:

Α

Υποκατηγορία:

Α2

Ομάδα:

10η : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Είδος έργου

Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, από μη επικίνδυνα απόβλητα
(εργασία R3), προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (α/α 6β)

Είδος έργου:

Κατατάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV (προηγούμενος πίνακας)

Κατηγορία:

Α

Υποκατηγορία:

Α2

Ομάδα:

10η : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Είδος έργου

Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου (α/α 6α)

Είδος έργου:

Ρ = 0,499 MW < 3MW
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Κατηγορία:

Β

Υποκατηγορία:

-

Ομάδα:

4η : Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Είδος έργου

Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών
λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός
των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα» (α/α : 12α).

Είδος έργου:

Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και λιπασμάτων:
7,06 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα
Πίνακας 4: Συγκεντρωτική κατάταξη έργου

Α/Α

Είδος Έργου/Δραστηριότητας

Ομάδα (α/α
Δραστηριότητας)

Υποκατηγορία

1

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων
αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία
R3): 14.752 tn/έτος

4η /α.α. 11
(<100.000 tn /έτος)

Α2

Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιοαερίου 0,499 MW

10η /α.α. 6α (<3
MW)

Α2

Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, από μη
επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3), προς
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

10η /α.α. 6β

Α2

Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και λιπασμάτων:
7,06 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα

4η /α.α. 12α

Β

2
3

4

Συνολική Κατάταξη
(σύμφωνα με το εδαφ. 5, Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011):

Α2

Σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08), η οποία βασίζεται
στη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE Rev. 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η μονάδα του βιοαερίου υπάγεται στον υποκλάδο 35.11 «Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος» του
κλάδου 35 «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού».

1.4.1 Κατάταξη του Έργου σε βαθμούς όχλησης
Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχιση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, η βιομηχανική εγκατάσταση κατατάσσεται ως εξής:
Χαμηλής Όχλησης - Κωδικός 20.15: «Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση
βιομάζας ή στερεών αποβλήτων».
Χαμηλής Όχλησης – Α/Α. 303γ: «Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου» (Αποδιδόμενη
ηλεκτρική ισχύς 0,499 MW ≤ 0,5 MW).
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Συνεπώς, το συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται σε κατηγορία Χαμηλής Όχλησης.

1.4.2

Κατάταξη του Έργου σύμφωνα με την Οδηγία 96/61/ΕΕ

Η Οδηγία 96/61/ΕΕ σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης, γνωστή
ως Οδηγία IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), αναφέρεται στην πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης, με βάση την πρόγνωση και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να επιτευχθεί
ένας υψηλός βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη Οδηγία προωθεί την
οικονομική ευημερία των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτήν, σε συνδυασμό με τη μείωση της
χρήσης φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες και εκπομπές
κάθε τύπου.
Όσον αφορά την εξεταζόμενη εγκατάσταση, ακολουθεί περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων
της μονάδας που υπάγονται στην Οδηγία καθώς και οι Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ / Best
Available Techniques, BATs) που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση (συνημμένη σε παράρτημα της
παρούσης).
Τα κριτήρια κατάταξης της μονάδας στην Οδηγία IPPC είναι τα εξής :

Πίνακας 5: Κριτήρια υπαγωγής στην Οδηγία για κάθε δραστηριότητα της μονάδας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Άλλες
δραστηριότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΟΔΗΓΙΑΣ IPPC

6.5 Διάθεση ή ανακύκλωση σφαγίων ή ζωικών
απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα
επεξεργασίας ανώτερη των 10 τόνων.

1.4.3 Εγκρίσεις
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10 τόνοι/ημέρα

14,1 τόνοι/ημέρα

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας 6 Εγκρίσεις – Γνωμοδοτήσεις για τη λειτουργία της μονάδας

Α/Α

Έγκριση

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αρμόδια Αρχή

Θέμα άδειας

Τμ. Πολεοδομικών εφαρμογών / Δ/νση
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας / Δ.
Ιωαννιτών

Βεβαίωση Χρήσεων Γης

Βεβαίωση Χρήσεων Γης
1

Επιτρεπόμενες
Χρήσεις Γης

19444/2313/08-05-2018

Άδειες Αρχαιολογίας
2
3

Γνωμοδότηση

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/410672/294142/4545 /
10-10-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Έγκριση εγκατάστασης

Γνωμοδότηση

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/61983/16914/1078/
17-04-2018

Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων &
Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. ιονίου και
Δυτ. Μακεδονίας

Έγκριση εγκατάστασης

Άδεια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
4

Βεβαίωση

Δ/νση Αγροτική Οικονομίας και
Κτηνιατρικής / Π.Ε. Ιωαννίνων / Περ.
Ηπείρου

52832/1827/27-04-2018

Βεβαίωση γης μη υψηλής
παραγωγικότητας σύμφωνα με το πρακτικό
ΝΟ 8/2018

Άλλες βεβαιώσεις
5

Πιστοποιητικό

454925.646170 / 15-09-2017

Τμ. Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

6

Προσφορά Σύνδεσης

6718/18-07-2018

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΔΔΗΕ)

Προσφορά Σύνδεσης για Σταθμό Βιοαερίου

*Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων επισυνάπτονται στα Παραρτήματα της παρούσης.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

1.5.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Φορέας δραστηριότητας

Φορέας του έργου εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας :

Πίνακας 7. Στοιχεία φορέα έργου

Επωνυμία επιχείρησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.

Είδος δραστηριότητας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έδρα Επιχείρησης

Νικοπόλεως 37, Ιωάννινα

Α.Φ.Μ.

998343656

Θέση υπό μελέτης Επιχείρησης

Θέση «Κουτάδες» / Τ.Κ. Μαζαρακίου/ Δ.Ε. Άνω Καλαμά /
Δ. Πωγωνίου / Π.Ε. Ιωαννίνων / Περιφέρειας Ηπείρου

Τηλέφωνο

26510 26369

FΑΧ

26510 26369

Είδος εγκατάστασης

Παραγωγή ενέργειας από Βιοαέριο

Εγκατεστημένη ισχύς (μελλοντική ισχύς)

0.499 MW

Απασχολούμενο προσωπικό

2 άτομα

Ημέρες λειτουργίας

320

Υπεύθυνος δραστηριότητας / επικοινωνίας

Κος Σιόρεντας Παναγιώτης

Έδρα υπεύθυνου επικοινωνίας

Νικοπόλεως 73

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.

061431121 / Ιωαννίνων

Δικτυακός τόπος

-

E-MAIL

p.siorentas@enerconpv.gr

9

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

1.6.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Περιβαλλοντικός μελετητής

Ανάδοχος της μελέτης είναι η ο Γεώργιος Αντωνίου του Δημητρίου, Περιβαλλοντολόγος, κάτοχος
Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27, με Αριθμό Μητρώου Μελετητή 22145, τάξης Β’.

Πίνακας 8. Στοιχεία μελετητικής ομάδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπεύθυνος Μελετητής

Αντωνίου Δ. Γεώργιος
Περιβαλλοντολόγος (MSc)

Μελετητής

Λύτρας Ε. Χρήστος
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Επικοινωνία

Κιν : +30 6932 538670
Τ.&F. : +30 26510 75523

E-MAIL

gio.antoniou@gmail.com
xristoslytras7@gmail.com

Διεύθυνση

Στοά Ορφέα, Κτίριο Β
Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα

Αριθμός Μητρώου Μελετητή

22145

Κατηγορία/Τάξη Πτυχίου Μ.Μ.

27/Β
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2.1.

Γεωγραφική θέση

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που ακολουθεί αφορά την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για την
συμπαραγωγή ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW. Η έδρα της
επιχείρησης είναι στο Δήμο Ιωαννιτών, ενώ η υπό μελέτη μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση
«Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου. Χάρτης περιοχής μελέτης και χάρτης προσανατολισμού της εγκατάστασης
παρατίθεται στο κεφάλαιο 15 της παρούσης.

Εικόνα 2: Η θέση της μονάδας (Πηγή: Google Earth)

2.2.

Αποστάσεις έργου από κρίσιμα στοιχεία περιοχής

Οι αποστάσεις των ορίων των πλησιέστερων οικισμών από την εγκατάσταση είναι οι κάτωθι :


Χρυσορράχη : 1,36 Km – BΑ



Βροντισμένη : 1,58 Km – B



Αρετή : 1,65 Km – BΔ



Μαζαράκι : 2,28 Km – Ν
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων



Καλύβια : 2,6 Km – ΒΑ



Ρεπετίστα : 2,84 Km – BΔ



Ριάχοβο : 3,08 Km – ΝΔ



Βλαχάτανο : 3,20 Km – Δ



Κουκλιοί : 4,10 Km – ΝΔ

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

H περιοχή μελέτης βρίσκεται σε σχετική εγγύτητα με τις κάτωθι περιοχές NATURA 2000:


GR 2130009 SCI A – Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου (8 km E)



GR 2130010 SPA – Όρος Δούσκων, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γόρμου, Λίμνη
Δελβινακίου (9 km NW)



GR 2120009 SPA – Όρη Τσαμαντά, Φιλιατρόν, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη (12 km SW)

Εικόνα 3: Η θέση της μονάδας ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην
ευρύτερη περιοχή (Πηγή: Οικοσκόπιο)

2.2.1 Ελάχιστες Αποστάσεις Εξεταζόμενης Εγκατάστασης
Τα βασικά κριτήρια χωροθέτησης σταθμών βιοαερίου καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (Φ.Ε.Κ. 2464/ Β /03-12-2008). Σύμφωνα με τα παραπάνω, ως προνομιακές θέσεις
εγκαταστάσεις μονάδων συμπαραγωγής ορίζονται οι εξής:


Γεωργικές εκμεταλλεύσεις



ΧΥΤΑ



Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων



Κτηνοτροφικές/Πτηνοτροφικές Μονάδες



Μονάδες παραγωγής χυμών

2.3.

Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η αναερόβια χώνευση (ΑΧ) είναι μια βιοχηµική διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας σύνθετα
οργανικά στοιχεία αποσυντίθεται απουσία οξυγόνου από διάφορους τύπους αναερόβιων
μικροοργανισμών. Η διεργασία της ΑΧ είναι κοινή σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα όπως τα ιζήματα
θαλάσσιου ύδατος, το στομάχι των μηρυκαστικών ήτα έλη τύρφης. Σε µία μονάδα βιοαερίου, το
αποτέλεσμα της διεργασίας της ΑΧ είναι το βιοαέριο και το χωνεμένο υπόλειμμα. Όταν το
υπόστρωμα για την ΑΧ είναι ένα ομοιογενές μείγμα από δύο ή περισσότερους τύπους πρώτων υλών
(π.χ. ζωικές υδαρείς κοπριές και οργανικά απόβλητα από τις βιομηχανίες τροφίμων) τότε έχουμε την
λεγόμενη «συγχώνευση» ή «συνδυασμένη χώνευση», η οποία είναι συνήθης σε πολλές από τις
εφαρμογές του βιοαερίου σήμερα.
Το έργο της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτροπαραγωγής από την καύση αυτού
μπορεί να θεωρηθεί περιβαλλοντικά θετικό καθώς:


∆εν παράγει επιπλέον απόβλητα στα πλαίσια του ευρύτερου τοπικού ισοζυγίου, αλλά
συγκεντρώνει και διαχειρίζεται ήδη υφιστάμενα απόβλητα.



Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω απόβλητα δημιουργεί τα απαραίτητα δεδομένα οικονομίας
κλίμακας για την αποδοτική εκμετάλλευσή τους.



Διασφαλίζει τη σύννομη, ορθολογική και περιβαλλοντικά επωφελή διαχείριση αποβλήτων
που υπό άλλες συνθήκες αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση δυσεπίλυτο πρόβλημα και
στη χειρότερη τυγχάνουν κακής διαχείρισης.



Συνεισφέρει στην αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο
εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Για το προτεινόμενο έργο, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει τρία στάδια:
Φάση κατασκευής:
1. Χωματουργικά έργα, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

2. Κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
3. Κατασκευή σιλό αντιδραστήρων
4. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής υποπροϊόντων και επεξεργασίας
5. Εγκατάσταση
συστημάτων
πυροπροστασίας

ισχυρών-ασθενών

ρευμάτων,

πυρασφάλειας

6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
7. Εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης στο Δίκτυο της ΔΕΗ
i.

Αέρια απόβλητα (καυσαέρια, σκόνη κ.τ.λ.).

ii. Υγρά απόβλητα (επιφανειακές απορροές και απόβλητα προσωπικού).
iii. Στερεά απόβλητα (χωματουργικά και αστικά προσωπικού).
iv. Θόρυβος

Χρήση εγκαταστάσεων
1. Φάση Λειτουργίας και φάση δοκιμαστικής λειτουργίας
2. Χρήση Α΄ υλών: Μεταφορά, απόθεση και χρήση
3. Αξιοποίηση Α΄ υλών για συμπαραγωγή με παραγωγή αέριων εκπομπών
4. Υγρά απόβλητα από την αξιοποίηση των Α΄ υλών
5. Στερεά απόβλητα από την αξιοποίηση των Α΄ υλών
6. Κατανάλωση ενέργειας.
7. Συντήρηση.
8. Παραγωγή στερεών αποβλήτων.
9. Παραγωγή υγρών αποβλήτων.
10. Εκπομπή αέριων ρύπων.

Κατεδάφιση κτιρίου (μελλοντικά)
1. Κατεδάφιση.
2. Μεταφορά υλικών.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

3. Απόρριψη υλικών στο περιβάλλον.
4. Θόρυβος
Ειδικότερα δε, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που μπορεί
να προκληθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου περιλαμβάνουν:
Έδαφος: Οι επιπτώσεις του έργου στο έδαφος και υπέδαφος αναμένονται κυρίως κατά τη φάση της
κατασκευής. Αφορούν τις εκσκαφές για την κατασκευή των θεμελιώσεων και έργω υποδομής καθώς
και έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Τοπική ρύπανση του εδάφους των εργοταξιακών χώρων
εκτέλεσης έργου είναι πιθανό να προέλθει από τα πετρελαιοειδή των μηχανημάτων και τα υγρά
έκπλυσης των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος. Κατά τη φάση λειτουργίας οι
επιπτώσεις αφορούν πιθανή ρύπανση από τη μη οργανωμένη διαχείριση στερεών απορριμμάτων
και των υγρών αποβλήτων.
Ατμόσφαιρα: Η αέρια ρύπανση κατά την κατασκευή των έργων θα οφείλεται στη σκόνη από
εργοταξιακές εργασίες και στις εκπομπές αέριων ρύπων από μηχανήματα εργοταξίου και φορτηγά
οχήματα (κυρίως SO2 και καπνό). Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην πιθανότητα
οσμών στην περιοχή με την προσθήκη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τους.
Επιφανειακά και υπόγεια νερά: Κατά την κατασκευή οι χωματουργικές και τεχνικές εργασίες καθώς
και η μη ελεγχόμενη διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων ενδέχεται να επιδράσουν στην ποιότητά
των επιφανειακών υδάτων. Κατά τη λειτουργία του έργου και ειδικότερα με την διάθεση του
εδαφοβελτιωτικού υλικού σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι της
ΑΕΠΟ.
Στερεά απόβλητα/απορρίμματα: τα στερεά απόβλητα/απορρίμματα που θα προκύψουν κατά την
κατασκευή των έργων της μονάδας περιλαμβάνουν: α) Αστικού τύπου απορρίμματα, β) αδρανή
υλικά, γ) υλικά εκσκαφών και δ) μεταχειρισμένα ελαστικά. Αντίστοιχα, από τη λειτουργία της
μονάδας αναμένεται κατά κύριο λόγο η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού και απορριμμάτων
αστικού τύπου.
Θόρυβος-δονήσεις: Κατά την κατασκευή των έργων υποδομής και οργάνωσης της μονάδας θα
προκληθεί αύξηση της στάθμης θορύβου λόγω των εργοταξιακών μηχανημάτων και της αυξημένης
κίνησης φορτηγών οχημάτων. Κατά το στάδιο λειτουργίας, δεν αναμένονται επιπτώσεις.
Χλωρίδα: Κατά την κατασκευή των έργων θα απαιτηθεί μερικώς αποψίλωση κατά τόπου περιοχών.
Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής .
Πανίδα: Κατά την κατασκευή των έργων θα δημιουργηθεί προσωρινά μια διατάραξη της τοπικής
ορνιθοπανίδας, η οποία δε θα είναι μόνιμη. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις
στη πανίδα της περιοχής .
Μεταφορές-κυκλοφορία: Κατά τη φάση κατασκευής θα δημιουργηθεί πρόσθετη επιβάρυνση από
την προσωρινή κίνηση φορτηγών και κατασκευαστικών μηχανημάτων. Κατά τη λειτουργία
αναμένεται σαφή βελτίωση των οδικών δικτύων, η οποία θα συνοδεύεται και από αυξημένους
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κυκλοφοριακούς φόρτους για τη μεταφορά Α’ υλών για την παραγωγή ενέργειας καθώς και τη
μεταφορά του εδαφοβελτιωτικού υλικού προς διάθεση.
Οικονομία: Κατά τη φάση κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή ενώ
όλες οι ανάγκες κάλυψης σε υλικά, μηχανήματα και άλλες Α’ ύλες θα πρέπει να καλυφθούν από την
τοπική αγορά. Κατά το στάδιο της λειτουργίας, αναμένεται προσέλκυση παράπλευρων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υποστηρικτικές προς τη λειτουργία της μονάδας βιοαερίου,
αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που τις έχει ανάγκη.
Αισθητική του τοπίου: οι επεμβάσεις οργάνωσης κατά τη φάση της κατασκευής επηρεάζουν άμεσα
την αισθητική του χώρου και ειδικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις για
την κατασκευή του οδικού δικτύου και γενικά των έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Η
λειτουργία δεν θα προκαλέσει μόνιμη αλλαγή στην αισθητική του τοπίου.
Πολιτιστική κληρονομιά: κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου δε θα υπάρξουν επιπτώσεις
στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

2.4.

Μέτρα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Ειδικότερα δε, αναφέρονται τα παρακάτω μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν παραπάνω:
Έδαφος: για τη μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος κατά τη φάση της κατασκευής τα πλεονάζοντα
εδαφικά υλικά που θα προκύψουν θα πρέπει να διατεθούν σε νόμιμους υποδοχείς και ιδιαίτερα σε
έργα επαναχρησιμοποίησής αυτών (όπου είναι δυνατό). Επίσης, με το πέρας των εργασιών τα
εργοτάξια θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται
δυσμενείς επιπτώσεις εφόσον η διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων πραγματοποιηθεί, όπως
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη υλικών στο
έδαφος ή το υπέδαφος
Ατμόσφαιρα: για τον έλεγχο των εκπομπών κατά την κατασκευή των έργων προτείνεται η συχνή
διαβροχή των χώρων εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων, των
διανοιχθέντων τμημάτων του έργου, των αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής και αδρανών υλικών
για την Παρασκευή του σκυροδέματος, ύψωση προστατευτικού περιφράγματος γύρω από τα
εργοτάξια κατασκευής, θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες και
χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά από το έδαφος. Θα πρέπει να
ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/από σωρούς, η αποφυγή υπερπλήρωσης
των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών και να εξασφαλίζεται η κάλυψη των υλικών με σκέπαστρα
για τα οχήματα μεταφοράς προϊόντων. Κατά τη λειτουργία της μονάδας δεν προτείνονται ειδικά
μέτρα εκτός φυσικά από την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Σε επίπεδο οσμών προτείνεται η
εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τον μετριασμό των οσμών, ειδικότερα κατά τους θερμούς μήνες
του έτους.
Υγρά απόβλητα: τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή είναι κυρίως αστικής
φύσης και οι ποσότητες δε θα είναι σημαντικές. Επιβάλλεται η ελεγχόμενη διάθεση των λυμάτων
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των εργαζόμενων στα κατασκευαστικά έργα προσωπικού. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγιεινής. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εγκαταστήσουν σε
κατάλληλα σημεία χημικές τουαλέτες, των οποίων τα λύματα θα διατίθενται προς επεξεργασία στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός Ιωαννίνων). Κατά τη λειτουργία του
έργου τα αστικά υγρά απόβλητα από χώρους υγιεινής θα οδηγούνται προς αξιοποίηση στη μονάδα
αναερόβιας χώνευσης. Αναμένεται ότι ετησίως θα παράγονται περίπου 73 m3 χωνεμένου
κλάσματος υγρής φάσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα σύμφωνα µε τις προδιαγραφές
και τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ. Η απαιτούμενη επιφάνεια για την
εφαρμογή ανέρχεται σε περίπου 25 στρέμματα, βάσει της αφομοιωτικής ικανότητας των εδαφών σε
Ν και P.
Στερεά Απόβλητα: τα απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων υποδομής της
μονάδας θα συλλέγονται σε κάδους και θα απομακρύνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δ.
Πωγωνίου. Τυχόν επικίνδυνα υγρά απόβλητα (δοχεία με μεταχειρισμένα ορυκτέλαια) που δύναται
να προκύψουν θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 82 (ΦΕΚ 64/2004). Απαγορεύεται η
απόρριψη επί τόπου των πλεοναζουσών ποσοτήτων σκυροδέματος. Κατά τη λειτουργία του έργου
αναμένεται μόνο η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων τα οποία θα διατίθενται σε νόμιμους
αποδέκτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το χωνεμένο υπόλειμμα που θα προκύπτει από τη μονάδα χώνευσης, μετά το πέραμα από
κοπροδιαχωριστή, για το διαχωρισμό της υγρής από τη στερεή φάση, θα είναι ποσότητας περίπου 7
m3 χωνεμένου κλάσματος στερεής φάσης, τα οποία θα διατίθενται σε μονάδα παραγωγής pellets
(το συμφωνητικό επισυνάπτεται σε Παράρτημα της παρούσης).
Επιφανειακά – Υπόγεια νερά: κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί ειδική
μέριμνα, ώστε να γίνεται άμεση συλλογή των μη-χρήσιμων υλικών και αποβλήτων, τα οποία θα
πρέπει να διατίθενται άμεσα σε νόμιμους αποδέκτες. Θα εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία
των εργοταξίων και της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από την κατασκευή των έργων και
αποφυγή της επιβάρυνσης της υφιστάμενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής από τα
προβλεπόμενα έργα. Ο κύριος του έργου οφείλει να έχει διαρκή μέριμνα για την απαγωγή των
ομβρίων υδάτων, με τακτικό καθαρισμό των οχετών, των διάτρητων αγωγών και των φρεατίων. Κατά
το στάδιο λειτουργίας, Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών λυμάτων να είναι
μονωμένες και να αποφεύγεται η διαρροή λυμάτων με κάθε τρόπο προς τα υπόγεια ύδατα.
Θόρυβος-δονήσεις: Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα με
μειωμένες εκπομπές θορύβου και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι θορυβώδεις εργασίες να
γίνονται κατά το ταχύτερο δυνατόν. Κατά το στάδιο λειτουργίας, δεν προτείνονται ειδικά μέτρα
εκτός φυσικά από την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας..
Δίκτυα μεταφορών: Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη ειδική
σήμανση και έγκαιρη ειδοποίηση οχημάτων και κατοίκων για την τέλεση έργων στην περιοχή. Κατά
τη λειτουργία θα πρέπει το οδικό δίκτυο να συντηρείται ορθά.
Χρήσεις γης: Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία και
τη λειτουργία της μονάδας. Για λόγους ασφαλείας η περιοχή εγκατάστασης είναι περιφραγμένη και
η είσοδος ελεγχόμενη.
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Κοινή ωφέλεια: Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα
δίκτυα κοινής ωφέλειας. Κατά τη λειτουργία του έργου οι ανάγκες ύδρευσής θα καλύπτονται από το
τοπικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΙ . Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε κάδους και θα
μεταφέρονται από το Δ. Πωγωνίου. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, θα δύναται να διατεθούν σε μπλε
κάδους του Δ. Πωγωνίου.
Ανθρώπινη υγεία: Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής θα
ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Θα πρέπει να προσδιοριστεί η
είσοδος σε εργοταξιακούς χώρους και η κίνηση των οχημάτων από και προς αυτούς. Κατά τη
λειτουργία δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί
υγιεινής και ασφάλειας ενώ προτείνεται η μελέτη πυρασφάλειας και το σχέδιο αντιμετώπισης
έκτακτων περιστατικών για το έργο.
Αισθητική του τοπίου: Οι επεμβάσεις οργάνωσης κατά τη φάση της κατασκευής επηρεάζουν άμεσα
την αισθητική του χώρου και ειδικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις και
γενικά των έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Η λειτουργία δεν αναμένεται να προκαλέσει
αλλαγές στην αισθητική του τοπίου.

2.5.

Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις

∆εν εξετάζεται άλλη εναλλακτική λύση όσον αφορά στην τεχνολογία καθώς η προτεινόμενη
επένδυση είναι η πλέον ενδεδειγμένη βάση του υπάρχοντος τεχνοοικονοµικού πλαισίου για την
ενέργεια και τη προστασία του περιβάλλοντος.
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
3.1.

Περιγραφή δραστηριότητας

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που ακολουθεί αφορά την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ε.Π.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για την
συμπαραγωγή ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW. Η έδρα της
επιχείρησης είναι στο Δήμο Ιωαννιτών ενώ η υπό μελέτη μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση
«Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο στόχος της υπό μελέτη Επιχείρησης είναι η επεξεργασία των αποβλήτων πτηνοτροφείων, µε μια
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική - ΒΔΤ (αναερόβια χώνευση) µε κύρια προϊόντα, το βιοαέριο το οποίο
τροφοδοτεί την μονάδα συμπαραγωγής (ΣΗΘ) µε απώτερο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας και την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού.
Ως αναερόβια χώνευση (anaerobic digestion) χαρακτηρίζεται η βιολογική οξείδωση της οργανικής
ύλης µέσω πολύπλοκων βιοχημικών αντιδράσεων υπό συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Κατά τη
διάρκεια της αποδόμησης, η οποία βασίζεται στη συνδυασμένη δραστηριότητα μεικτού μικροβιακού
πληθυσμού, παράγεται βιοαέριο, ένα μίγμα μεθανίου (CH4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO), καθώς
και μικρών ποσοτήτων υδρόθειου (H2S) και υδρογόνου (H 2). Έτσι επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση
του οργανικού υλικού που είναι και ο κύριος σκοπός της αναερόβιας χώνευσης. Ταυτόχρονα
μειώνονται οι οσμές, η συγκέντρωση των παθογόνων μικροοργανισμών και της μάζας του οργανικού
υλικού που χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία (Metcalf & Eddy Inc, 1991).
Η αναερόβια βιοαποδόµηση του σύνθετου οργανικού υλικού σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα,
περιγράφεται ως μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων µε οριζόντιες και παράλληλες αντιδράσεις (βλ.
Εικόνα παρακάτω). Στην διεργασία της αναερόβιας χώνευσης διακρίνουμε τέσσερα στάδια, τα εξής:


Υδρόλυση, όπου τα οργανικά µακροµόρια, όπως είναι τα λιπίδια, οι πολυσακχαρίτες, οι
πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα υδρολύονται απόεξωκυτταρικά ένζυμά στα αντίστοιχα
μονομερή, δηλαδή λιπαρά οξέα,µονοσακχαρίτες, αµινοξέα, πουρίνες και πυριµιδίνες.



Οξεογένεση, κατά το οποίο µεταβολίζονται τα μονομερή κυρίως προς πτητικά λιπαρά οξέα,
αλλά και προς αλκοόλες, αµίνες κ.λπ., µε ταυτόχρονη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και
υδρογόνου.



Οξικογένεση, κατά την οποία συντελείται η µετατροπή των ανώτερων πτητικών λιπαρών
οξέων (εκτός του οξικού οξέος) καθώς και των αλκοολών σε οξικό οξύ, µε ταυτόχρονη
παραγωγή υδρογόνου, από τα οξικογόνα βακτήρια, και διοξειδίου του άνθρακα.



Μεθανογένεση, όπου τα µεθανογόνα βακτήρια παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο του
άνθρακα από οξικό οξύ, καθώς και μεθάνιο από υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα.
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Εικόνα 4: Μετατροπή του οργανικού υλικού προς μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διεργασία
της αναερόβιας χώνευσης.

Το παραγόμενο βιοαέριο απαντάται µε την παρακάτω τυπική χημική σύσταση :
Πίνακας 9: Τυπική χημική σύσταση βιοαερίου1

1

Συστατικό

Περιεκτικότητα (% κ.ο.)

Μεθάνιο

55-70

διοξείδιο του άνθρακα

30-45

Άζωτο

0-5

Οξυγόνο

<1

Υδρογονάνθρακες

<1

Υδρόθειο

0-0,5

Αµµωνία

0-0,05

Υδρατμοί

1-5

Σιλοξάνες

0-50 mg/m3

Πηγή: http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/biogas
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κυριότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των συνηθέστερων
αερίων καυσίμων (FNR 2006) (πηγή: Handreichung Biogas gewinnung und – Nutzung. – 3. Überar
beitete Auflage; Fachagentur Nachwachsende Rohstoffeedt.; Germany; ISBN 3-00-014333-5) :

Πίνακας 10 Φυσικοχημικές ιδιότητες των συνηθέστερων αερίων καυσίμων

Μέγεθος

Μονάδα μέτρησης

Θερμογόνος δύναμή

kWh/m

Πυκνότητα

Kg/ m3

3

Αναλογία πυκνότητας προς τον
αέρα

Τιμή
6
1,2
0,9

ο

Θερμοκρασία ανάφλεξης
Εύρος έκρηξης

C

700

% κ.ο.

6-12

Η θερμογόνος δύναμη του αερίου σύνθεσης το καθιστά κατάλληλο για την παραγωγή ηλεκτρισμού,
µε κατάλληλη χρήση του σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ).

3.2.

Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου

3.2.1 Βασικά στοιχεία κατασκευής

Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια 6-10 μήνες. Οι εργασίες για την κατασκευή της μονάδας θα
περιλαμβάνουν:


Χωματουργικά, διαμόρφωση - περίφραξη χώρου εγκατάστασης και λοιπά έργα πολιτικού
μηχανικού.



Εγκατάσταση και συναρμολόγηση συστήματος αναερόβιας χώνευσης.



Εγκαταστάσεις αποθήκευσης - προεπεξεργασίας Α΄ Υλών.



Εγκαταστάσεις συλλογής και αποθήκευσης παρα-προϊόντων της αναερόβιας χώνευσης.



Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας.



Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών-ασθενών ρευμάτων.



Εργασίες διασύνδεσης µε το δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ.

Κατά τη φάση κατασκευής θα υπάρξουν μικρές επιπτώσεις στη μορφολογία της περιοχής καθώς και
προσωρινή ενόχληση από εκπομπές αέριων ρύπων, σκόνης και θορύβου κυρίως στην περιοχή
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άμεσης επιρροής των έργων, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών. Οι επιπτώσεις όμως αυτές δεν
είναι σημαντικές και είναι παροδικές και πλήρως αναστρέψιμες μετά το πέρας των εργασιών
κατασκευής.
Επεμβάσεις που θα συντελεστούν στο χώρο του γηπέδου:


Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και σωληνώσεων



Ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου για την κυκλοφορία των φορτηγών (μελλοντικά).



Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους, εκσκαφές

3.3.

Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας

3.3.1 Χρησιμοποιούμενα υποστρώματα – πρώτη ύλη για την αναερόβια χώνευση
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου προέρχονται από
τους βιομηχανικού-επιχειρηματικούς κλάδους που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 11: Προέλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια
χώνευση, της υπό μελέτη εγκατάστασης.

Είδος υποστρώματος

Φορτίο
COD
(kg/ tnFM)

Ημερήσια
ποσότητα
(tn/d)

Ετήσια
Ποσότητα
(tn/yr)

Ημερήσιο
φορτίο COD
(kg/d)

Κτηνοτροφικά απόβλητα
(πουλερικών)

600

14,1

4.512

8.460

Τυροκομικά απόβλητα (τυρόγαλο)

60

30

9.600

1.800

Υπολείμματα λιπών και ελαίων

2.500

1

320

2.500

Γλυκερόλη

1.000

1

320

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

46,1

14.752

13.760

Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη στη διαδικασία της αναερόβιας χώνεψης (του
αναερόβιου αντιδραστήρα), μια σειρά από υποστρώματα. Τα εν λόγω απόβλητα-υποστρώματα
υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων»
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 καθώς και την
ΚΥΑ62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31του ν. 4342/2015 και δίνονται στον Πίνακα παρακάτω:
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Πίνακας 12: Χρησιμοποιούμενα υποστρώματα – πρώτη ύλη για την αναερόβια χώνευση για την παραγωγή
των 0,499 MW

Κωδικός ΕΚΑ
Αποβλήτου

Περιγραφή Αποβλήτου

Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία,
προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων (02)
02

01

06

Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (κουτσουλιά)

02

05

01

Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων - υλικά
ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία (τυρόγαλο)

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) (02)
20

01

25

Δημοτικά απόβλητα - βρώσιμα έλαια και λίπη

Οι παραπάνω Α’ ύλες θα προέρχονται από κτηνο-πτηνοτροφικές μονάδες αποκλειστικά της περιοχής
και µε αυτό τον τρόπο αφενός διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιµότητα του έργου και αφετέρου
προσφέρεται αειφορική λύση στα προβλήματα διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
συγκεκριμένων μονάδων.

3.3.2 Χρήση ενέργειας
Η ιδιοκατανάλωση ενέργειας του σταθμού, σύμφωνα με στοιχεία αντίστοιχων υφιστάμενων
μονάδων εκτιμάται σε 10% της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού. Η μονάδα θα το προμηθεύεται
από το δίκτυο της ΔΕΗ και θα καταναλώνεται κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας, το
φωτισμό και τη λειτουργία βοηθητικών χώρων.

3.4.

Παραγωγή αποβλήτων

3.4.1 Απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής
Υγρά:
Κατά τη φάση κατασκευής, τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν και ο τρόπος διαχείρισης
παρουσιάζεται εδώ:


Υγρά πλύσης μηχανημάτων: Απαγορεύονται οι πλύσεις των οχημάτων κατά τη φάση της
κατασκευής εντός του εργοταξίου. Τα οχήματα θα πρέπει οδηγούνται προς πλύση σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο-πρατήριο.



Ορυκτέλαια συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων (κωδικός ΕΚΑ: 13 02 05*): Θα
συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη προς
περεταίρω διαχείριση.
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Υγρά που προκύπτουν από τις οικοδομικές εργασίες και πλύσεις. Ως αποδεκτή εκτίμηση της
μέσης ανάγκης σε νερό Θα διατίθενται στο έδαφος, εφόσον δε διαθέτουν επικίνδυνες
ουσίες.



Υγρά απόβλητα προσωπικού: Θα γίνει χρήση χημικής τουαλέτας.

Στερεά:
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής της μονάδας είναι τα υλικά
εκσκαφών, αστικά απορρίμματα, καθώς και απορρίμματα που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες
ουσίες, όπως απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός
ρουχισμός. Τα τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών θα απομακρύνονται με φορτηγά οχήματα
που φέρουν κατάλληλο κάλυμμα και θα αποτεθούν σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους, όπως
νόμιμα λατομεία εν λειτουργία ή δανειοθάλαμο που θα υποδειχθεί από τις Αρχές ή από τον
Εργολάβο.

3.4.2 Απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας
Υγρά:
Κατά τη φάση λειτουργίας της Μονάδας τα υγρά απόβλητα που παράγονται είναι τα έλαια των
μετασχηματιστών (του μετασχηματιστή του Υποσταθμού ανύψωσης τάσης) (κωδ. ΕΚΑ 13.02.05*- µη
χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά) τα πιθανά
παραγόμενα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (κωδικ. ΕΚΑ 13.02.06*-συνθετικά έλαια µηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης). Τα εν λόγω υγρά θα τα διαχειρίζεται αδειοδοτημένος συλλέκτης
αποβλήτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο οποίος θα οριστεί κατά την έναρξη λειτουργίας της
μονάδας. Επίσης υγρά απόβλητα παράγονται και από το προσωπικό που απασχολείται κατά τη
λειτουργία της μονάδας (Βεβαίωση σύμβασης συνεργασίας με εγκεκριμένο συλλέκτη παρατίθεται
σε παράρτημα της παρούσης).
Τα υγρά απόβλητα που αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το
προσωπικό της μονάδας θα οδηγούνται είτε στη μονάδα του βιοαερίου είτε στα lagoon.
Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι
ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη
αποβλήτων, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι βεβαίωση από αδειοδοτημένη επιχείρηση για τα προαναφερόμενα απόβλητα που
χρήζουν περαιτέρω διαχείρισης θα προσκομιστεί πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
Το υπόλειμμα που δε θα ανακυκλώνεται και θα αποτελεί αξιοποιήσιμο παραπροϊόν υγρό κλάσμα
της χωνεμένης βιοϊλύος, αποτελεί οργανικό λίπασμα απαλλαγμένο από μικροβιακό φορτίο. Επίσης,
αναφέρεται ότι από τη παραγωγική διαδικασία εκτιμάται ότι θα προκύπτει ποσότητα 23. 328…. tn
υγρού οργανικού λιπάσματος κατ’ έτος, η οποία θα διοχετεύεται στους γειτονικούς αγρούς, ενώ θα
υπάρχει και δυνατότητα αποθήκευσής του για τουλάχιστον 6 μήνες.
Στερεά:
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Κατά την κανονική λειτουργία της Μονάδας τα απόβλητα που θα παράγονται είναι, ο τυχόν,
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αντικαθίσταται μετά από βλάβη ή
το πέρας του χρόνου ζωής του (Κωδικός ΕΚΑ: 20 01 36, απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135), μέρος του λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό (κωδικός ΕΚΑ:
20.03.01). Τα αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό (2 άτομα) θα συγκεντρώνονται σε κάδους
του οικείου Δήμου, ενώ υπολογίζονται ανά άτομο σε περίπου 1,6 kg/day.
Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τοξικά στερεά απόβλητα δεν προκύπτουν από κανένα σημείο της διεργασίας. Επισημαίνεται ότι
βεβαίωση από αδειοδοτημένη επιχείρηση για τα απόβλητα που χρήζουν περαιτέρω διαχείρισης θα
προσκομιστεί πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
Επίσης, αναφέρεται ότι από τη παραγωγική διαδικασία εκτιμάται ότι θα προκύπτει ποσότητα 2.250
tn στερεού χωνεμένου υπολείμματος κατ’ έτος. Το στερεό χωνεμένο υπόλειμμα θα διατίθεται σε
μονάδα παραγωγής pellets.
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.1.

Στόχος και σκοπιμότητα

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την τοπική κοινωνία,
όσο και για την εθνική οικονομία. Τα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία της προτεινόμενης
εγκατάστασης είναι πολλαπλά. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, εκτός από την
οικονομική διάσταση που βεβαίως έχει για τους επενδυτές, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λόγω των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, τόσο κατά το
στάδιο της υλοποίησης του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία του.
Η επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας βιοαερίου θα συντελέσει
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα αξιοποιεί µία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (βιομάζα)
για την παραγωγή ενός βασικού αγαθού κοινής ωφέλειας. Ο βασικός στόχος του έργου είναι η
εκμετάλλευση μιας σειράς Α’ υλών, που στη σημερινή μορφή τους αποτελούν απόβλητα
προβληματικής διαχείρισης και ακινητοποιηµένο οικονομικό παράγοντα, για μια οικονομικά
βιώσιμη, αειφορική και τεχνικά εφικτή αξιοποίηση. Σχεδόν το σύνολο των Α’ υλών, οι οποίες
προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα επιβαρύνουν τόσο τους παραγωγούςδιαχειριστές τους (κτηνοτρόφους, αγρότες, μικρές βιομηχανίες μεταποίησης προϊόντων του
πρωτογενούς τομέα), το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σειρά οχλήσεων και
προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες. Τα παραγόμενα προϊόντα της προτεινόμενης εγκατάστασης
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 13: Προϊόντα της προτεινόμενης εγκατάστασης.

Προϊόντα

Ημερήσια ποσότητα

Ετήσια ποσότητα

Εισερχόμενες Α’ ύλες

44,68 tn

14.752

Εγκατεστημένη ισχύς

470 kW

Βιοαέριο

2.641 m3/d

845.197 m3/yr

Ηλεκτρική ενέργεια (υπολογισμός για
320 ημέρες λειτουργίας)

6.173,71 kWh-el/ d

1.975 MWh-el

Καθημερινή αξιοποίηση

24 hr

Υγρό λίπασμα

72,90 m3/d

23.328,00 m3/yr

Στερεό λίπασμα (αφυδατωμένο 60%)

7,06 tn/d

2249,6tn/yr

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα
συνεισφέρει στην κάλυψη των δεσμεύσεων της χώρας µας που απορρέουν από την Οδηγία
2001/77/EC «για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμές πηγές
στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Υπολογίζεται ότι η μονάδα θα επεξεργάζεται περίπου
14.752 τόνους/έτος οργανικών αποβλήτων ανά έτος, γεγονός που συμβάλει σημαντικά στη μείωση
των αποβλήτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου
της ευρύτερης περιοχής του έργου.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη αναερόβια χώνευση της βιομάζας εκτός από το βιοαέριο θα
παράγεται και χωνεμένη ιλύς η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οργανικό
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λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό. Το προϊόν αυτό εκτός θα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά
συστατικά (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) και θα μπορεί να αντικαταστήσει τα χημικά λιπάσματα τα οποία
είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η χρήση του εν λόγω
λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού δύναται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των εδαφών που θα
εφαρμοστεί, να μειώσει τις απαιτήσεις τους σε χημικό λίπασμα. Με βάση όλα τα παραπάνω
συμπεραίνουμε ότι η λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα συμβάλει στην προστασία του
περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη στην τοπική οικονομία της ευρύτερης
περιοχής της εγκατάστασής της.
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4.1.1 Ανάλυση SWOT της επένδυσης
Πίνακας 14: SWOT ανάλυση της προτεινόμενης επένδυσης

Δυνατά σημεία
Εμπειρία των επενδυτών σε άλλα έργα στην Ελλάδα αξιοποίησης βιομάζας προς
παραγωγή βιοαέριου
Διαθέσιμη Α΄ Ύλη (κουτσουλιά και ορός λακτόζης) από γειτονικές πτηνοτροφικές
και τυροκομικές μονάδες
Εμπειρία σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Ύπαρξη υφιστάμενου πελατολογίου για προμήθεια πρώτων υλών(κοπριάς) και
απορρόφηση των παραγόμενων αποβλήτων.
Ύπαρξη αδειοδοτήσεων από όλους τους πιθανά εμπλεκόμενους φορείς και σχεδόν
έτοιμη η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
Ευκαιρίες
Δυνατότητα για ενσακισμό και πώληση κοπριάς σαν λίπασμα.

Αδύναμα σημεία
Μεγάλο απαιτούμενο κεφάλαιο για την επένδυση και για
κεφάλαιο κίνησης.
Περιορισμένη ρευστότητα σε σχέση με το απαιτούμενο κεφάλαιο για την
πραγματοποίηση της επένδυσης.
Δεν υπάρχει εμπειρία από εργοστάσιο βιοαερίου αντίστοιχης δυναμικότητας.

Ενδεχόμενες απειλές
Αλλαγή επί το χείρον στη φορολογική αντιμετώπιση από το κράτος.
Πρόβλεψη: Έχει υπολογιστεί το σενάριο για αύξηση του συντελεστή φορολόγησης
από 29% σε 40%
Αύξηση του χρόνου πληρωμής από την Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ (αύξηση της πίστωσης).
Πρόβλεψη: Έχει υπολογιστεί το σενάριο για αύξηση του χρόνου πληρωμής από 6
σε 9 μήνες με πρόσθετη χρηματοδότηση 200.000 €
Έξοδος από τη ζώνη του € και αλλαγή σε τοπικό νόμισμα, που θα σημάνει
κλείδωμα της συμβατικής τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη νέα
ισοτιμία και στη συνέχεια ύπαρξη πληθωρισμού μεγαλύτερου από 20%.

Πώληση θερμότητας με υπέρθερμο νερό στα γειτονικά πτηνοτροφεία τη
χειμερινή περίοδο.
Εμπλουτισμός του βιοαερίου για πώλησή του ως φυσικό αέριο σε περίπτωση που οι
συνθήκες γίνουν πιο συμφέρουσες σε σχέση με την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιθανή λύση για ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής που
σχετίζεται με τη διαχείριση αποβλήτων πτηνοτροφείου

Κούρεμα συμβατικής τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Καθυστέρηση της κατασκευής του εργοστασίου λόγω διαδικασίας αδειοδοτήσεων
Αιφνίδια αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας εις βάρος των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας
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4.2.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Ιστορική εξέλιξη έργου

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού 13.473,00 m2 στη θέση «Κουτάδες», της Δ.Ε.
Άνω Καλαμά, της Τ.Κ. Μαζαρακίου, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου. Το
αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000.
Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και στην περιοχή δεν
υφίσταται θεσμοθετημένο πλαίσιο. Η περιοχή ΔΕΝ χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Υψηλής
Παραγωγικότητας σύμφωνα με τη Βεβαίωση υπ. αριθμ. 52832/1827/27-04-2018 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ιωαννίνων Ηπείρου.
Για την εν λόγω μονάδα έχει εκδοθεί μη οριστική και μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης υπ. αριθμ.
6718/18-07-2018 από τη ΔΕΔΔΗΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,499
MW και είναι σε αναμονή έκδοσης περιβαλλοντικών όρων για την εν λόγω επένδυση. Η μη
δεσμευτική προσφορά επισυνάπτεται σε παράρτημα.
Ο συνολικός Πίνακας αδειοδοτήσεων δίνεται στο Κεφάλαιο 1.4.2 «Εγκρίσεις».
Η Ενεργειακή Ηπείρου Ε.Π.Ε. έχει ήδη σε λειτουργία δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 500 kW και
200 kW, τα οποία βρίσκονται στη Λαψίστα Ιωαννίνων με αριθμούς συμβάσεων πώλησης 15110/317-2012 και13104/31-1-2012 αντίστοιχα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι για τα δύο αυτά πάρκα
δεν υπάρχει δανεισμός, ούτε η εταιρεία έχει δανεισμό. Επίσης δεν υπάρχουν καθόλου
ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις.
Ο σταθμός βιοαερίου έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθεί στο Μαζαράκι Ιωαννίνων, μια
περιοχή με υψηλό δυναμικό αποβλήτων με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους και σε
θέση που έχει επιτρέψει να εκδοθεί εξαίρεση από την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
βιοαέριο.

4.3.

Οικονομικά στοιχεία έργου

Τα αναμενόμενα έσοδα από τη λειτουργία του σταθμού αναμένεται να είναι ως εξής:
Πίνακας 15: Αναμενόμενα έσοδα από τη λειτουργία του σταθμού

ΕΣΟΔΑ

MWH

FIT/MWH

ΚΑΘΑΡΟ

1.975

225 €

444.375 €

ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

197.500 €
246.875 €

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής και παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται στα 20 έτη.
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Γενικά Συμπεράσματα

Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου είναι εγκαταστάσεις που :


Συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου, στη μείωση των αποβλήτων, παράγουν ενέργεια από απόβλητα και ανήκουν
στις ΑΠΕ.



Μειώνουν την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, συμμετέχουν στους στόχους της ΕΕ για την
ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.



Έχουν πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους (εναλλακτικό
εισόδημα, λίπασμα, χρήση διαφορετικών πρώτων υλών, κτηνιατρική ασφάλεια).



Η επένδυση μπορεί, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, να αποπληρώσει τα αρχικά ίδια
κεφάλαια σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια και να αποφέρει κέρδος, η καθαρή παρούσα αξία
του οποίου (σε επίπεδο ταμειακών ροών μετά από όλες τις φορολογικές και
χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις) εκτιμάται στο 150% της αξίας του κόστους ολόκληρης της
επένδυσης.



Σε ορίζοντα 20-ετίας, τα ίδια κεφάλαια τοκίζονται με πολύ ψηλό επιτόκιο σύμφωνα με τον
εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR), γεγονός που καθιστά την επένδυση αρκετά ελκυστική
καθώς και ανθεκτική σε διάφορους αστάθμητους παράγοντες.



Σε περίπτωση δανεισμού, οι δανειστές μπορούν να αποπληρωθούν εντός 7 ετών και η
επένδυση από εκείνο το σημείο και μετά μπορεί να λειτουργεί χωρίς καθόλου δανειακές
υποχρεώσεις.



Στην ακραία περίπτωση που χρειαστεί να διακοπεί πλήρως η λειτουργία της επένδυσης, η
αποπληρωμή όλων των δανειακών υποχρεώσεων μαζί με τα αρχικά ίδια κεφάλαια μπορεί να
γίνει πρόωρα και μάλιστα στην αρχή του 6ου έτους (παρ’ ότι οι δανειακές υποχρεώσεις
κανονικά εξοφλούνται πλήρως στο τέλος του 7 ου έτους).

4.5.

Συσχέτιση με άλλα έργα

Στην ευρύτερη περιοχή του χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με τον χάρτη σταθμών ΑΠΕ της Energy
Register έχουν υλοποιηθεί έργα ΑΠΕ και πρόκειται να πραγματοποιηθούν και νέα. Συγκεκριμένα,
πλησίον της μονάδας υπάρχουν 2 υδροηλεκτρικές μονάδες των εταιρειών «Αιολική Μαλέα
Λακωνίας» και «Εναλλακτική Ενέργεια Α.Ε.» αντίστοιχα, συνολικής ισχύος 11,5 MW και ένας
φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 2,00 MW της εταιρείας «Κάλεντα Σόλαρ Α.Ε.. Επίσης, πλησίον της
περιοχής μελέτης υπάρχει ένα αιολικό πάρκο της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική» ισχύος 50 MW.
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Περιοχή Μελέτης

Εικόνα 5: Άλλες μονάδες ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή (Πηγή : Energy Register)

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Μελέτη Αποτύπωσης Ενεργειακού Χάρτη Ισοζυγίου (ΚΑΠΕ για την ΕΔΑ
Περιφέρειας Ηπείρου, 2011) η περιοχή εγκατάστασης του έργου ενδείκνυται για την εγκατάστασης
μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα παρακάτω :

Εικόνα 6 : Πιθανές περιοχές αξιοποίησης βιομάζας στην Ήπειρο (Πηγή: ΕΔΑ Ηπείρου, 2011)
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5. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1.
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η θέση του γηπέδου εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή όπου υφίστανται αγροτικές περιοχές, μη
αρδευόμενες, σύμφωνα το Corine 2012. Επίσης βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού. Η απόσταση από
τον πλησιέστερο οικισμό της Χρυσορράχης είναι 1,36 km.

Εικόνα 7: Υφιστάμενη κατάσταση με βάση Corine 2012 (Πηγή: Οικοσκόπιο2)

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια
Η περιοχή εγκατάστασης βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και δεν έχει εκπονηθεί Μελέτη Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με τα δεδομένα του τοπογραφικού σχεδίου, όπως εκπονήθηκε από
τον κ. Βασίλη Χρ. Αλεξίου, Τοπογράφο Μηχανικό και βρίσκεται στο Παράρτημα V της παρούσης.

5.1.2 'Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του
Ν. 3937/2011
Το γήπεδο εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για
την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων της περιοχής του
δικτύου NATURA 2000.

2

http://www.oikoskopio.gr/map/

32

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Εικόνα 8 : Η θέση της μονάδας ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην
ευρύτερη περιοχή (Πηγή: Οικοσκόπιο)

5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις
Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Σημειώνεται ότι στην
περιοχή του έργου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες για την εξακρίβωση της δασοκάλυψης στην
ευρύτερη περιοχή. Επομένως, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες η εικόνα είναι ως
εξής:

Εικόνα 9 : Κυρωμένοι δασικοί χάρτες και θέση της μονάδας (Πηγή: Κτηματολόγιο)
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5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας, κ.ά.
Στην περιοχή εγκατάστασης της εξεταζόμενης δραστηριότητας όπως επίσης και στην περιοχή ακτίνας
1km περιμετρικά αυτής δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως νοσοκομεία,
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, γηροκομεία κ.λπ.

5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Τέλος, η μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη εκτός των αναγνωρισμένων αρχαιολογικών χώρων :


Αρχαιολογικός Χώρος Καστρίτσας



Αρχαιολογικός Χώρος Πανεπιστημιούπολης



Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης

5.2.

Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις

5.2.1 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», άρθρο 18, παράγραφος 1, η θέση του γηπέδου
βρίσκεται προνομιακή περιοχή χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από
βιοαέριο. Ειδικότερα, βρίσκεται εκτός:


Οριοθετημένων αρχαιολογικών Ζωνών Προστασίας Α και κηρυγμένων διατηρητέων
μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλα μνημείων μείζονος
σημασίας της παρ. 5. ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/02.



Περιοχές απολύτου Προστασίας και Προστασίας της Φύσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19
του Ν. 1650/86 (Α’ 160).



Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένων μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών.



Οικότοπων προτεραιότητας του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου
NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ
33318/3028/11-12-98.



Περιοχών στις οποίες υπάρχει αξιόλογη βλάστηση (δάση, συμπαγείς θαμνώνες).



Σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
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Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του ν.2742/1999, θεματικών πάρκων
και τουριστικών λιμένων.



Τουριστικών και οικιστικών περιοχών, ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός
σχεδίου δόμησης.



Ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας
των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το ΥΠΕΚΑ.



Τμημάτων λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν
επιφανειακά.



Περιοχών ΖΕΠ ορνιθοπανίδας (SPA) και σε απόσταση >200 μέτρων. τα οποία, σύμφωνα με
την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008), άρθρο 18, παράγραφο 2, αποτελούν ζώνες
αποκλεισμού για την εγκατάσταση του σταθμού.

5.2.1.1

Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης

Σύμφωνα με το νέο Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Ηπείρου, η περιοχή
εγκατάστασης του έργου ενδείκνυται για ευρείες ζώνες ανάπτυξης Α.Π.Ε., όπως παρουσιάζεται και
στην εικόνα παρακάτω :
Σύμφωνα με την Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας
Ηπείρου και Περιβαλλοντική έγκριση αυτού (ΦΕΚ 286 ΑΑΠ /28.11.2018), όπως τροποποίησε το
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
(25301/06.10.2003), σημειώνονται τα κάτωθι :
Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο: Προτείνεται η χωροθέτησή τους κατά
προτεραιότητα σε σχέση με τις υπό καθορισμό κτηνοτροφικές ζώνες και τα κτηνοτροφικά πάρκα, τις
υφιστάμενες και Τεύχος ΑΑΠ 286/28.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3031
προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις ΧΥΤ (Ελληνικού, Παραμυθιάς, Βλαχέρνας) και ΕΕΛ, σε
βιομηχανικές περιοχές, καθώς και πλησίον των κύριων ζωνών ΓΓΥΠ (Πεδιάδα Άρτας, Λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των προτεινόμενων κτηνοτροφικών
ζωνών και πάρκων, απαιτείται η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων σε θέσεις που ευνοούν την
συλλογή των αξιοποιήσιμων υλών από τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες.
Η υπό ίδρυση μονάδα βιοαερίου θα εγκατασταθεί σε περιοχή που ενδείκνυται για ευρείες ζώνες
ανάπτυξης Α.Π.Ε., όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα παρακάτω :
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Περιοχή Μελέτης

Εικόνα 10 : Χάρτης Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ)
Η περιοχή μελέτης είναι εκτός ορίων ΖΟΕ Ιωαννίνων, όπως παρουσιάζεται και στην παρακάτω εικόνα:

Περιοχή Μελέτης

Εικόνα 11 : Όρια Ζ.Ο.Ε. Ιωαννίνων (Πηγή Γεωβάση)

Σύμφωνα με τα δεδομένα του τοπογραφικού σχεδίου, όπως εκπονήθηκε από τον κ. Βασίλη Χρ.
Αλεξίου, Τοπογράφο Μηχανικό και βρίσκεται στο Παράρτημα V της παρούσης, για την περιοχή
μελέτης δεν έχει εγκριθεί ΣΧΟΟΑΠ.
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1.

Γενικά στοιχεία – τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 470 kW) από την καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται από
τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες
(υπολείμματα λιπών και ελαίων, τυρόγαλο) και πτηνοτροφικές μονάδες (εκτροφής πουλερικών) της
περιοχής μελέτης.
Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία και η λειτουργία της θα είναι συνεχής για 320 ημέρες ετησίως.
Υπολογίζεται πως 40 ημέρες ετησίως θα απαιτούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού και του
χώρου. Αναμένεται, πως στη μονάδα θα εργάζονται 2 άτομα σε βάρδιες.

6.2.

Περιγραφή του έργου και της λειτουργίας

Τα οργανικά απόβλητα από την εκτροφή πουλερικών υπόκειται σε διαδικασία θερμικής υδρόλυσης/
παστερίωσης με χρήση ζεστού νερού (70-75 oC) και λόγο στερεών προς νερό ίσο με 1:4-1:5. Η
διάρκεια της διεργασίας θερμικής υδρόλυσης είναι της τάξης των 60 min κατά την οποία λαμβάνει
χώρα διαλυτοποίηση των βιο-αποικοδομήσιμων οργανικών συστατικών του αποβλήτου (πρωτεϊνες
και λίπη) αλλά και παστερίωση του υλικού.
Η ημερήσια ποσότητα αποβλήτων που εισάγεται στους χωνευτές είναι της τάξης των 46 tn/d ή 22,5
m3/d περίπου. Η αναλογία απαιτούμενου νερού προς την κουτσουλιά για την υδρόλυσή της είναι
4:1. Συνεπώς, η ημερήσια ποσότητα νερού χρήσης που απαιτείται για τη διεργασία της θερμικής
υδρόλυσης της κοπριάς πουλερικών είναι περίπου 65 m3/d.
Μετά το στάδιο της υδρόλυσης ακολουθεί εσχάρωση για τον διαχωρισμό της υγρής και της στερεής
φάσης.
Από τη υδρόλυση της κοτσουλιάς, το μίγμα οδηγείται, σε κoχλιωτό διαχωριστή στρωμνής και
υδρολυμένου υλικού, όπου διαχωρίζεται πλήρως η υγρή από τη στερεή φάση. Η στερεή φάση, σε
αυτό το στάδιο αποτελείται κυρίως από άχυρο στρωμνής.
Η υγρή φάση, μετά το στάδιο της υδρόλυσης οδηγείται σε δεξαμενή ομογενοποίησης, στην οποία
προστίθεται επίσης ο ορός λακτόζης (τυρόγαλο) και το γαλακτοποιημένο έλαιο. Η ομογενοποίηση
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια συστήματος θέρμανσης και ανάδευσης.
Από τη δεξαμενή ομογενοποίησης τροφοδοτούνται οι πέντε (5) παράλληλοι μετά-χωνευτήρες
εμβολικής ροής (PFR: Plug Flow Reactors).Το προς επεξεργασία υπόστρωμα θα παραμένει στους
χωνευτήρες PFR για χρονικό διάστημα περίπου ίσο με 6-7 ημέρες.
Από τους 5 παράλληλους χωνευτήρες PFR το μίγμα οδηγείται σε 1η κλειστή, λιμνοδεξαμενή
σταθεροποίησης αέριας φάσης (lagoon αέριας φάσης) συνολικού όγκου 500 m3, με αντλία. Εκεί, θα
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παραμένει για χρονικό διάστημα περίπου ίσο με 4 έως 5 ημέρες. Στις δεξαμενές αυτές λαμβάνει
χώρα:
(α) διαχωρισμός της αναερόβιας βιομάζας,
(β) ανακυκλοφορία της αναερόβιας βιομάζας στις δεξαμενές χώνευσης και
(γ) απόρριψη της περίσσειας αναερόβιας βιομάζας προς το συγκρότημα απομάκρυνσης υγρασίας
(screw-press) και στη συνέχεια προς χειρωνακτικό ενσακισμό.
Η υγρή φάση, μετά το 1ο lagoon οδηγείται σε πύργο χημικής απορρόφησης (Scrubber). Εδώ
λαμβάνει χώρα η εκφύσηση της αμμωνίας με αέρα (ammonia air stripping), για την απομάκρυνση
του αμμωνιακού αζώτου από την εκροή της ανερόβιας φάσης. Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς
εκφύσησης της αμμωνίας, αποτελεί η ανύψωση του pH του υγρού αποβλήτου, ώστε το μεγαλύτερο
τουλάχιστον μέρος των αμμωνιακών αλάτων να μετατραπεί σε αέρια αμμωνία στην υδατική φάση.
Για τον λόγο αυτόν, χρησιμοποιείται κατά κόρον η υδράσβεστος (Ca(OH) 2), λόγω του πολύ χαμηλού
της κόστους, αλλά και λόγω των κροκιδωτικών χαρακτηριστικών της και της ικανότητάς της για μερική
τουλάχιστον διαύγαση του υγρού αποβλήτου. Τέλος, η αλκαλική απορροή του πύργου εκφύσησης
(Air Stripper), δύναται να εξουδετερωθεί, με περιβαλλοντικά φιλικό μάλιστα τρόπο, σε πύργο
χημικής απορρόφησης (Scrubber) χρησιμοποιώντας μέρος του παραγόμενου βιοαερίου (το διοξείδιο
του άνθρακα του βιοαερίου), με ταυτόχρονο εξευγενισμό του βιοαερίου και την ενδεχόμενη
παραγωγή ικανής ποσότητας βιομεθανίου.
Από το scrubber, το υγρό, απαλλαγμένο πλέον αμμωνίας και με pH περίπου 10, οδηγείται στη 2η
λιμνοδεξαμενή σταθεροποίησης υγρού (lagoon υγρής φάσης) συνολικού όγκου 7.000 m3.
Η παραγωγή βιοαέριου πραγματοποιείται σε 2 σημεία:


Στις δεξαμενές PFR



Στην 1η, κλειστή λιμνοδεξαμενή σταθεροποίησης αερίου (lagoon αέριας φάσης)

Το lagoon αέριας φάσης καλύπτεται από διπλό μπαλόνι για την αποθήκευση του παραγόμενου
βιοαερίου. Κατά την παραμονή της υγρής φάσης μετά τις δεξαμενές PFR, αναμένεται παραγωγή
επιπλέον ποσότητας βιοαερίου, σε ποσοστό 5%, σε σχέση με την παραγωγή στις PFR.
Το βιοαέριο που παράγεται περιέχει μεθάνιο (CH 4) μεταξύ 65-70% και διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
μεταξύ 30-35% κατ' όγκο. Άλλα συστατικά που περιέχει είναι κυρίως το υδρόθειο και η υγρασία. Η
περιεκτικότητα του βιοαερίου σε υδρόθειο υπολογίζεται κατά μέγιστο σε 1000-2000 ppm. Με έγχυση
μικρής ποσότητας αέρα στο παραγόμενο βιοαέριο, το υδρόθειο οξειδώνεται βιολογικά στην
πλυντηρίδα προς θείο ή θειικά ιόντα. Με τη διαδικασία αυτή τα επίπεδα του υδρόθειου στο
παραγόμενο βιοαέριο διατηρούνται χαμηλότερα από 200 ppm. Η αφαίρεση της υγρασίας γίνεται με
συμπύκνωση του νερού κατόπιν ψύξης. Μετά τον καθαρισμό και την ψύξη του βιοαερίου, το
τελευταίο οδηγείται στη μηχανή εσωτερικής καύσης. Για την καύση της περίσσειας του βιοαερίου
όπως και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πχ βλάβη της μηχανής εσωτερικής καύσης) θα
εγκατασταθεί πυρσός ανάφλεξης.
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Η στερεή φάση προκύπτει από 2 σημεία της παραγωγικής διαδικασίας:
1. Από την εσχάρωση της υδρολυμένης κουτσουλιάς
2. Από την καθίζηση στον παχυντή ιλύος
Το σύνολο της στερεής φάσης οδηγείται αρχικά στον διαχωριστή τύπου screwpress και από εκεί στον
ξηραντή, όπου θα πραγματοποιείται απομάκρυνση υγρασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο το 90%.
Η περίσσεια παχυμένη ιλύς θα αποθηκεύετε σε δεξαμενή για ανακυκλοφορία αλλά και εμβολιασμό
τις ίδιας της μονάδας σε περίπτωση αστοχίας.
Η περίσσεια στερεά βιομάζα από το στάδιο της υδρόλυσης (πρόκειται για άχυρο) αποτελεί άριστη Α'
ύλη για παραγωγή πέλετς. Το στερεό, σε μορφή σκόνης πλέον, θα ενσακίζεται χειρωνακτικά και θα
παραδίδεται σε μονάδα παραγωγής PELLETS στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.
Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με αναλυτικό εργαστήριο για την
παρακολούθηση της ποιότητας του υγρού και του στερεού λιπάσματος (οργανική ουσία,
συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κλπ). Επίσης προβλέπεται η
συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια (ιδιωτικά, εργαστήρια ΑΕΙ-ΤΕΙ) για τον εξειδικευμένο
χαρακτηρισμό των παραγόμενων λιπασμάτων (ιχνοστοιχεία, μικροβιακό φορτίο, κ.λπ.).

6.3.

Ειδικά στοιχεία του έργου

6.3.1 Τεχνική περιγραφή έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,499 MW ) από την καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται
από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες
και κτηνοτροφικές μονάδες (εκτροφής πουλερικών, χοιροστάσια και βουστάσια) της περιοχής
μελέτης. Η λειτουργία της υπό μελέτη εγκατάστασης παρουσιάζεται σε διάγραμμα ροής στην
παρακάτω Εικόνα.
Η βασική διάταξη αποτελείται από τέσσερα διακριτά στάδια, όπου λαμβάνουν χώρα:


Η παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και τροφοδοσία των πρώτων υλών.



Η αναερόβια χώνευση και η παραγωγή βιοαερίου.



Ο καθαρισμός του βιοαερίου και η καύση του.



Η διαχείριση του χωνεμένου στερεού και υγρού υπολείμματος.

Στα επόμενα δίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των
ανωτέρω επιμέρους λειτουργικών μονάδων.
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6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυο υποδομών
Η σύνδεση της επιχείρησης με το οδικό δίκτυο δεν είναι άμεση. Επίσης, δεν υπάρχει σύνδεση με
αποχετευτικό δίκτυο.

6.3.3 Χώροι στάθμευσης
Χώροι στάθμευσης υπάρχουν στην είσοδο της μονάδας. Ωστόσο, είναι δυνατή η κίνηση για οχήματα
και στους χώρους της εγκατάστασης με ασφάλεια. Εξωτερικά του πρώτου κτιρίου θα υπάρχουν χώροι
στάθμευσης για το προσωπικό και για τους επισκέπτες. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος θα υπάρχει
και για τη στάθμευση αλλά και την ασφαλή κίνηση φορτηγών οχημάτων.

6.3.4

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου

Επί των ορίων του αγροτεμαχίου θα κατασκευαστεί περίφραξη από συρματόπλεγμα ύψους 2
μέτρων.

6.3.5 Πίνακας Μηχανολογικού εξοπλισμού

Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 69,30 kW.
Πίνακας 16: Μηχανολογικός εξοπλισμός της Μονάδας

Α/Α

Σύστημα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ισχύς

Τεμάχια

Συνολική
Ισχύς (kW)

1

Σύστημα τροφοδοσίας Α' ύλης και
σύστημα ανάμιξης Α' ύλης και ρευστού
ανακυκλοφορίας

Σπιροειδής ανάμικτης

11

1

11,00

Αντλία ανάμιξης (25 m3/hr)

7,5

1

7,50

Ανάμικτης

1,5

5

7,5

Αεροσυμπιεστής

2,2

1

2,20

2
3
3.1

Δεξαμενή χώνευσης PFR με σύστημα
αποθηκευσης αεριου

4

Διαχωρισμός χωνεμένου υπολείμματος

Αυτοκαθαριζόμενο
περιστροφικό κόσκινο

2,2

1

2,20

5

Εγκατάσταση διακίνησης υγρών

Κεντρική αντλία διακίνησης

5,5

2

11,00

Βιολογική αποθείωση

Πλυντηρίδα

1,10

1

1,10

Σύστημα ξήρανσης αερίου

Chiller

5,5

1

5,50

Αντλία

4,0

2

8,00

Κυκλοφορητές

2,2

2

4,40

0,1

1

0,10

6
7
8
8.1

Ανακυκλοφορία ζεστού νερού

9

PLC

10

Δεξαμενές πρώτων υλών

Ανάμικτης

1,5

4

6

11

Δεξαμενές Ομογενοποιησης

Ανάμικτης

1,5

2

3
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Α/Α

Σύστημα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ισχύς

Τεμάχια

Συνολική
Ισχύς (kW)

12

Δεξαμενή υδρόλυσης Κοπριάς

Ανάμικτης

1,1

2

2

13

Δεξαμενή υδρολυμένης Κοπριάς

Ανάμικτης

1,1

1

1,1

ΣΥΝΟΛΟ

6.4.

69,30

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια περίπου 12 μήνες. το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
εργασιών περιλαμβάνει:
Πίνακας 17: Έργα υποδομής και προτεινόμενη διάρκεια

α/α

Εργασία

Προτεινόμενη διάρκεια
(μήνες)

1

Μελέτες εφαρμογής

2

2

΄Άδειες (εγκατάστασης, οικοδομική κ.τλ.)

2

3

Παραγγελία εξοπλισμού

2

4

Οικοδομικές εργασίες

3

5

Εργασίες δικτύων υποδομής

3

6

Δίκτυα υδραυλικών συνδέσεων

4

7

Εγκατάσταση εξοπλισμού

3

8

Δοκιμές λειτουργίας

2

9

Περιμετρικό πράσινο

0,5

6.4.1 Επιμέρους Τεχνικά έργα του βασικού έργου
Στα έργα διαμόρφωσης ευρύτερα του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:


Χωματουργικές εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, την εξυγίανση εδάφους βάσει
γεωτεχνικής μελέτης, τις εκσκαφές για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής και την θεμελίωση
των δεξαμενών, την απομάκρυνση φυτικών γαιών, τις επιχώσεις θεμελίων των δεξαμενών,
καθώς και την απόθεση και συμπύκνωση των προϊόντων της εκσκαφής για την κατασκευή
της λιμνοδεξαμένης.



Έργα εσωτερικής οδοποιίας (κατασκευή ασφαλτόδρομου περιμετρικά της εγκατάστασης).



Ασφαλτόστρωση επιφάνειας αποθήκευσης στερεών πρώτων υλών



Τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης και γεωυφάσματος λιμνοδεξαμενής



Θεμελιώσεις (σταθμού πλήρωσης προ δεξαμενών, μονάδας ΣΗΘ, μετασχηματιστή, πυρσού
καύσης, μονάδας διαχωρισμού, σταθμού δοσολόγησης χωνευτήρων, σταθμού απάντλησης)
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Περίφραξη εγκατάστασης με συρματόπλεγμα και καγκελόπορτες



Φρεάτια στραγγισμάτων

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης είναι αναπτυγμένο και δεν θα
απαιτηθούν ιδιαίτερα έργα οδοποιίας πρόσβασης.
Τα φρεάτια στραγγισμάτων θα κατασκευασθούν από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ποιότητας
C30/45 και θα αποτελείται από τεμάχιο πυθμένα, δακτυλίους, καθώς και πλάκα οροφής με άνοιγμα
επιθεώρησης και εκκένωσης.
Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα. Οι
εκσκαφές των θεμελίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, με
την χρήση των κατάλληλων μηχανικών μέσων τηρουμένων όλων των κανονισμών ασφαλείας που
προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

6.4.2 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
Δεν απαιτούνται.

6.4.3 Εκροές υγρών αποβλήτων
Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, δεν αναμένονται εκροές υγρών αποβλήτων. Το έργο
περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφους για την τοποθέτηση των δικτύων και την κατασκευή των
δεξαμενών. Αμελητέες ποσότητες υγρών αποβλήτων ενδεχομένως να προέλθουν από τα
μηχανήματα εκσκαφής η διαχείριση των οποίων θα γίνει σύμφωνα µε όσα προβλέπονται από τη
νομοθεσία: Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), την ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ Β΄791) και την ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ
Β΄383), όπως εκάστοτε ισχύει.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου στον χώρο
του έργου εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά
οχήματα και μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και η οποία σχετίζεται
µε δραστηριότητες συντήρησης / επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής του έργου θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργοταξιακός χώρος, να
απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόν πλεοναζόντων υλικών και να αποκατασταθεί πλήρως ο
περιβάλλον χώρος.
Επιπλέον υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να παραχθούν από τυχόν διαρροές καυσίμου είτε από την
ατυχηματική απόρριψη ορυκτελαίων από τα μηχανήματα. Τα τυχόν υπολείμματα ορυκτελαίων από
τα μηχανήματα κατασκευής θα συγκεντρώνονται σε δοχεία και θα συλλέγονται από
αδειοδοτημένους συλλέκτες ή να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων.
Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα
οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Δεδομένης της ποιότητας και της ποσότητας των
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ανθρωπογενών λυμάτων κατά τη φάση της κατασκευής, μπορεί να εκτιμηθεί µε ασφάλεια ότι δεν θα
υπάρξει ουσιαστικά καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Για τη διαχείριση των αστικών, υγρών
αποβλήτων προτείνονται οι δύο παρακάτω μέθοδοι:
1. Εγκατάσταση χημικών τουαλετών
2. Άμεση δημιουργία στεγανού βόθρου και των τουαλετών και τελική μεταφορά-διάθεση στην
ΕΕΛ Ιωαννίνων (βιολογικός καθαρισμός ΔΕΥΑΙ).
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ενδέχεται να εμφανιστούν επιφανειακές
απορροές που οφείλονται στην παράσυρση στερεών σωµατιδίων ή ρυπαντών από τα όµβρια ύδατα.
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή φόρτιση σε αιωρούµενα σωµατίδια, µε κάποιους
προσροφούµενους ρυπαντές, οι οποίοι συνήθως είναι τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες (λάδια, γράσα,
καύσιµα κ.λ.π). Οι απορροές προκαλούν επιβάρυνση των υδάτων, σε περίπτωση που φθάσουν µέχρι
τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, διαφορετικά απορροφώνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώµατα,
κάτι όμως το οποίο θεωρείται επίσης αρνητική επίπτωση.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που µπορεί να προκύψει από αυτές, είναι να παρασυρθούν στερεά
σωµατίδια και να διασπαρθούν σε µία ευρύτερη περιοχή. Γιατην αποφυγή και εξάλειψη αυτού του
φαινοµένου, προτείνεται να ληφθεί µέριµνα µεκατάλληλη διευθέτηση των εργασιών, µε τυχόν
προστατευτικές τάφρους ή µε άλλα µέσα, για να αποφευχθεί η έντονη παράσυρση στερεών
σωµατιδίων. Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι προσροφώνται επί των σωµατιδίων, αποδίδονται
κυρίως σε αµέλεια ή σε τυχαία διαρροή καυσίµων και λιπαντικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων
του εργοταξίου, και ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης είναι ο περιορισµός τέτοιων συµβάντων, µέσω
προσεκτικής διαχείρισης.

6.4.4 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα
Θα γίνει προσπάθεια επίτευξης μέγιστης επαχρησιμοποίησης των υλικών των εκσκαφών τόσο από
το ίδιο το έργο, όσο και από έργα που ίσως εκτελούνται στην περιοχή από τον ίδιο φορέα,
λαμβάνοντας τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.
Τα υλικά-απόβλητα που δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα διατίθενται σε
αδειοδοτημένους χώρους, λαμβάνοντας τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις.
Τα στερεά απορρίμματα που θα προέρχονται από τις διαδικασίες κατασκευής θα πρέπει να
συλλεχθούν και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και
επεξεργασίας, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α.50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων
που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία
δεν θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε όχληση.
Τέλος, αν από τη φάση της κατασκευής προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα η διαχείρισή τους θα
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-06
(ΦΕΚ 791/Β), όπως αυτές ισχύουν. Στο σημείο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να υπολογιστούν οι
ποσότητες των αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής. Ωστόσο, παρακάτω δίνεται
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πίνακας με την κατηγοριόποιηση των αποβλήτων συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
(ΦΕΚ 1909 / B / 22-12-2003) για τη φάση κατασκευής.

Κωδ. ΕΚΑ: 170504 χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 170503
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προκύψουν γαιώδη υλικά από τις εκσκαφές σε µικρές
ποσότητες λόγω της περιορισµένης έκτασης των εργασιών εκσκαφών. Το σύνολο των υλικών
εκσκαφών, θα χρησιµοποιηθεί στις διαµορφώσεις κλίσεων επανεπιχώσεις και στη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου.

Κωδ. ΕΚΑ: 200301 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα
Στερεά απόβλητα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής και από το προσωπικό του εργοταξίου. Τα
απόβλητα αυτά προσοµοιάζουν µε τα ΑΣΑ. Ένα σύνηθες φαινόμενο που σχετίζεται µε τα στερεά
απόβλητα, είναι η διασπορά ελαφρών αντικειµένων µε τη βοήθεια του αέρα. Αυτή η διασπορά
αφορά κυρίως τεµάχια πλαστικού, µετάλλων, κ.λπ., τα οποία προέρχονται από τις εργασίες εντός του
εργοταξίου. Τεµάχια µετάλλων µέσου και μεγάλου μεγέθους (π.χ. σωληνώσεις) δε συνιστούν
απόβλητο αλλά επαναχρησιμοποιούμενα είδη.

Πίνακας 18 Εξωτερικότητες της μονάδας κατά τη φάση κατασκευής (Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων)

Κωδικός ΕΚΑ

Τύπος Απόβλητου

Διαχείριση

Στερεά απόβλητα
12 01 02

Σκόνη και σωματίδια
σιδηρούχων μετάλλων

ΧΥΤΑ

12 01 03

Απόβλητα συγκόλλησης

ΧΥΤΑ

12 01 04

Σκόνη και σωματίδια μη
σιδηρούχων μετάλλων

ΧΥΤΑ

17 05 06

Μπάζα εκσκαφών, άλλα από
τα αναφερόμενα στο
σημείο 17 05 05

ΧΥΤΑ

17 01 01

Σκυρόδεμα

ΧΥΤΑ

17 02 02

Γυαλί

Ανακύκλωση

17 02 03

Πλαστικό

Ανακύκλωση

17 06 04

Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στα
σημεία 17 06 01
και 17 06 03

ΧΥΤΑ

15 01 06

Μεικτή συσκευασία

Ανακύκλωση

16 06 01*

Μπαταρίες μολύβδου

Ανακύκλωση

17 04 05

Σίδηρος και ατσάλι

Ανακύκλωση

20 03 01

Ανάμεικτα αστικά απόβλητα

ΧΥΤΑ
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Τύπος Απόβλητου

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Διαχείριση

Υγρά απόβλητα
13 02 06*

Συνθετικά έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης

Απορρίπτονται από
αδειοδοτημένες εταιρείες

20 01 28

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και
ρητίνες άλλες από
τις αναφερόμενες στο σημείο
20 01 27

Απορρίπτονται από
αδειοδοτημένες εταιρείες

20 03 99

Αστικά λύματα από
προσωπικό κατασκευής

Χημικές τουαλέτες ή διάθεση
στην ΕΕΛ Ιωαννίνων

6.4.5 Εκπομπές ρύπων στον αέρα
Οι εκπομπές αέριων ρύπων από την κατασκευή του έργου είναι επίσης αμελητέες. Οι αέριοι ρύποι
που θα προκύψουν θα προέλθουν από την δραστηριότητα των μηχανημάτων για την κατασκευή του
έργου και από τα προϊόντα της εκσκαφής:


Χρήση χωματουργικών μηχανημάτων



Χρήση κομπρεσέρ



Χρήση μπετονιέρας μεταφοράς και πρέσας σκυροδέματος



Χρήση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εξοπλισμού

Για τους αέριους ρύπους από την λειτουργία των μηχανημάτων δεν δύναται να ληφθούν επιπλέον
μέτρα για την αποτροπή τους. Για τους αέριους ρύπους από την εκσκαφή για την τοποθέτηση των
αγωγών (σκόνη), η μόνη λύση για τον περιορισμό τους στο ελάχιστο είναι η διαβροχή του χώρου
ώστε να µην προκαλείται υπερβολική σκόνη.

6.4.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων
Οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα προέρχονται από
τα μηχανήματα εκσκαφών και εργασιών. Συνολικά,. Θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:


Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του
δικτύου δεν θα υπερβαίνουν τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στο
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄293), όπως εκάστοτε ισχύει.



Η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής, δεν θα
υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στις ΚΥΑ 56206/1613/1986 (ΦΕΚ Β΄570), ΥΑ Α5/2375/1978 (ΦΕΚ
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Β΄689), ΚΥΑ 765/1991 (ΦΕΚ Β΄81) και ΚΥΑ 11481/523/1997 (ΦΕΚ Β΄295), όπως εκάστοτε
ισχύουν.


∆εν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίων χωρίς το πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΟΚ όπως προβλέπεται στις ΚΥΑ 69001/1921/1988 (ΦΕΚ Β΄751) και ΚΥΑ
10399/Φ5.3/361/1988 (ΦΕΚ Β΄359), όπως εκάστοτε ισχύουν ή το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄1418), όπως
εκάστοτε ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής οι εκπομπές θορύβου σχετίζονται με τη λειτουργία του
κατασκευαστικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. Ενδεικτική λίστα του εξοπλισμού κατασκευής με
τυπική ισχύ και επίπεδα θορύβου παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 19 Ενδεικτική λίστα εξοπλισμού κατασκευής

Μηχάνημα

Τυπική Ισχύς (kW)

Τυπική στάθμη
ισχύος θορύβου
LWdB(A)

Εκσκαφείς

60

105,9

Τσάπες

40

107,8

Φορτηγά

60

105,9

Μπουλντόζα

80

107,8

Όχημα
ασφαλτόστρωσης

30

99,2

Αναδευτήρας

18,5

96,9

Πρέσα σκυροδέματος

25

101,7

Γερανός

100

108,3

Γεννήτρια

10

97,3

Συμπιεστές

15

99,2

Κομπρεσέρ

30

105,9

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας οπότε δε θα
προκύπτει ηχητική όχληση κατά τις βραδινές ώρες. Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση
κατασκευής της μονάδας δεν θα οδηγήσουν στην πρόκληση δονήσεων στις περιοχές επέμβασης του
έργου.

6.4.7 Οσμές
Δεν υπάρχει παραγωγή οσμών κατά την κατασκευή.

6.4.8 Οδική κυκλοφορία
Προτείνεται κατά την κατασκευαστική περίοδο οι μετακινήσεις των φορτηγών και άλλων οχημάτων
να μη γίνονται σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας για την αποφυγή οποιασδήποτε συμφόρησης.
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Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Από την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας δεν θα υπάρξουν.

6.5.

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ) είναι μια βιοχημική διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας σύνθετα
οργανικά στοιχεία αποσυντίθεται απουσία οξυγόνου από διάφορους τύπους αναερόβιων
μικροοργανισμών. Η διεργασία της ΑΧ είναι κοινή σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα όπως τα ιζήματα
θαλάσσιου ύδατος, το στομάχι των μηρυκαστικών ή τα έλη τύρφης. Σε μία μονάδα βιοαερίου, το
αποτέλεσμα της διεργασίας της ΑΧ είναι το βιοαέριο και το χωνεμένο υπόλειμμα. Όταν το
υπόστρωμα για την ΑΧ είναι ένα ομοιογενές μείγμα από δύο ή περισσότερους τύπους πρώτων υλών
(π.χ. ζωικές υδαρείς κοπριές και οργανικό απόβλητα από τις βιομηχανίες τροφίμων) τότε έχουμε την
λεγάμενη «συγχώνευση» ή «συνδυασμένη χώνευση», η οποία είναι συνήθης σε πολλές από τις
εφαρμογές του βιοαερίου σήμερα. Το βιοαέριο είναι ένα αέριο καύσιμο, αποτελούμενο κυρίως από
μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Το χωνεμένο υπόλειμμα είναι το αποσυντεθειμένο υπόστρωμα,
επακόλουθο της παραγωγής του βιοαερίου.
Κατά τη διάρκεια της ΑΧ παράγεται πολύ λίγη θερμότητα σε αντίθεση με την αερόβια αποσύνθεση
(παρουσία οξυγόνου), όπως είναι η κομποστοποίηση. Η ενέργεια, που είναι χημικά δεσμευμένη μέσα
στο υπόστρωμα, παραμένει κυρίως στο παραγόμενο βιοαέριο με τη μορφή μεθανίου.
Η διεργασία σχηματισμού του βιοαερίου είναι ένα αποτέλεσμα συνδυαστικών σταδίων, στα οποία
το αρχικό υλικό συνεχώς διασπάται σε μικρότερα στοιχεία. Ειδικές ομάδες μικροοργανισμών
εμπλέκονται σε καθένα από τα μεμονωμένα αυτά στάδια. Αυτοί οι οργανισμοί αποσυνθέτουν
διαδοχικά τα προϊόντα των προηγούμενων σταδίων (Teodorita Al Seadi, 2008). Τα στάδια της
διεργασίας αυτής είναι:
1. Η Υδρόλυση
2. Η Οξεογένεση
3. Η Οξικογένεση
4. Η Μεθανογένεση
Στο τέλος των σταδίων αυτών, δηλαδή στο τέλος της Αναερόβιας Χώνευσης (ΑΧ) έχει επιτευχθεί
μείωση 80-85% BOD5, 95% COD και 48%TSS (Suleyman Sakar, 2009), (T. Patterson, 2009), (USEPA,
2005), (Αϊβαζίδης, 2000), ενώ επέρχεται σημαντική μείωση της ποσόστωσης του περιεχόμενου
Αζώτου.
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6.5.1 Θέση - Περιγραφή Κύριων και Βοηθητικών Έργων Μονάδας
Σκοπός της προτεινόμενης επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση του
βιοαερίου που εκλύεται κατά την ζύμωση των οργανικών αποβλήτων με τα οποία τροφοδοτείται η
μονάδα. Οι εισερχόμενες πρώτες ύλες της μονάδας προέρχονται από γεωργικές και κτηνοτροφικές
δραστηριότητες.
Η μονάδα θα περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες θα εγκατασταθεί σύγχρονος
μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης πρώτων υλών. Το
συγκρότημα θα περιλαμβάνει μονάδα καύσης-παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδα
διαχείρισης των αποβλήτων και της θερμότητας, χώρο διοίκησης – χημείου καθώς και βοηθητικούς
χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων.
Η μονάδα συνολικά θα περιλαμβάνει τα εξής:


Κτίρια διοίκησης, Γραφείων και Αναλυτικού Εργαστηρίου, τα οποία θα φιλοξενούνται σε δύο
(2) container διαστάσεων 6 m * 2,40 m.



Δεξαμενές υποδοχής Α΄ Υλών, συνολικών διαστάσεων 12m * 12m με ύψος 2,20m. Οι
δεξαμενές θα είναι διαμερισματοποιημένες σε φατνία, ως εξής:
o

1η δεξαμενή υποδοχής-φατνίο στερεού υπολείμματος, λειτουργικά εγκατεστημένη
σε συνέχεια του κοπροδιαχωριαστή τύπου screw press, ώστε να αποδέχεται μόνο τη
στερεή φάση, διαστάσεων 12 m * 3 m.

o

2η δεξαμενή υποδοχής-φατνίο υποδοχής αποβλήτων πτηνοτροφείου (κουτσουλιάς)
διαστάσεων 12 m * 3 m.

o

3η δεξαμενή υποδοχής-φατνίο υποδοχής αποβλήτων πτηνοτροφείου (κουτσουλιάς)
διαστάσεων 12 m * 3 m.

o

4η δεξαμενή υποδοχής-φατνίο υποδοχής αποβλήτων πτηνοτροφείου (κουτσουλιάς)
διαστάσεων 12 m * 3 m.



Μία (1) δεξαμενή – φατνίο αποθήκευσης άχυρου, όπως αυτό απομακρύνεται από την
κουτσουλιά μετά το στάδιο της υδρόλυσης, διαστάσεων 12 m * 3 m.



Μία (1) δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης αποβλήτων τυροκομείου, διαστάσεων 4,45 m
* 4,40 m.



Μία (1) Δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης αποβλήτων ελαίων διαστάσεων 4,45 m * 4,40
m.



4 δεξαμενές υποδοχής υδρολυμένου υλικού, διαστάσεων 4,45 m * 4,40 m έκαστη.



Στάδιο υδρόλυσης αποβλήτων πτηνοτροφείου (κουτσουλιά):
o

Δεξαμενή υδρόλυσης κουτσουλιάς δεξαμενή, διαστάσεων 3,00 m *3,30 m:

o

Σύστημα ανάμιξης στερεάς Α' ύλης και υγρού (νερού) ανακυκλοφορίας.
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Αντλιοστάσιο και χώροι παραγωγής διαστάσεων 15 m * 18 m που αποτελείται από τα
παρακάτω διαμερίσματα:
o

Αντλιοστάσιο

o

Δεξαμενή υδρόλυσης θερμαινόμενη και με ανάδευση

o

Ξηραντήρας

o

Μονάδα Διαχωρισμού Υπολείμματος τύπου screw press.

o

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου (PLC)



Δεξαμενή νερού, διαστάσεων 5 m * 4 m Χ 6 m.



Δεξαμενές μετα-χώνευσης (post digestion) με σύστημα συλλογής βιοαερίου, οι οποίες
αποτελούνται από τα παρακάτω διαμερίσματα:
o

Πέντε (5) δεξαμενές Plug Flow Reactors (PFR), διαστάσεων 14,00 m * 2,70 m * 2,70
m και όγκου 102,06 m3 έκαστη.



Μία (1) δεξαμενή πάχυνσης διαστάσεων 10 m * 2,5 m * 2,5 m, στην οποία οδηγείται η
χωνεμένη φάση μετά την παραμονή της στη λιμνοδεξαμενή σταθεροποίησης (lagoon)



Πύργος χημικής απορρόφησης (Scrubber) διαστάσεων 2,00 m * 6,00 m (h)



Μία (1) δεξαμενή αερισμού διαστάσεων 14 m * 2,5 m * 2,5 m,



Σύστημα αφύγρανση - Ξήρανσης βιοαερίου εγκατεστημένο εντός του αντλιοστασίου



Σύστημα βιολογικής αποθείωσης βιοαερίου εγκατεστημένο σε ανοιχτό χώρο πλησίον των
χωνευτών.



Μονάδα ΣΗΘ, εγκατεστημένη εντός container διαστάσεων 2,37 m * 6.00 m * 2,60 m (h), η
οποία θα αποτελείται από:
o

Μία (1) γεννήτρια Δυναμικότητας 500 kW.



Υποσταθμός ανύψωσης Χαμηλής σε Μέση Τάση εγκατεστημένος σε δωμάτιο διαστάσεων
2,37 m * 6.00 m * 2,60 m (h)



Πυρσός (καυστήρας φλόγας) με ακτίνα ασφαλείας 3 m.



Μία (1) υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου (buffer tank) σε μορφή λιμνοδεξαμενή
(lagoon) εξωτερικών διαστάσεων 11,00 m * 34,00 m και εσωτερικές διστάσεις 7,00 m * 30,00
m και βάθος περίπου 3 m (με ανάχωμα).



Χώρος εναπόθεσης στερεού υπολείμματος.
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Σταθμός έκπλυσης-απολύμανσης οχημάτων εντός του χώρου παραλαβής των αποβλήτων,
διαστάσεων 5,00 m * 13,00 m και δεξαμενή διαρροών και εκπλύσεων δυναμικότητας
περίπου 3 m3.



Μία (1) υπέργεια λίμνη σταθεροποίησης υγρού υπολείμματος (lagoon) εξωτερικών
διαστάσεων 42,00 m * 37,00 m και εσωτερικές διστάσεις 36,00 m * 31,00 m και βάθος
περίπου 3 m (με ανάχωμα).



Δίκτυο θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των δεξαμενών PFR και των δεξαμενών
υδρόλυσης.
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Εικόνα 12 Διάγραμμα κάλυψης της μονάδας

6.5.1.1

Κτίρια διοίκησης, Γραφείων και Αναλυτικού Εργαστηρίου

Τα κτίρια διοίκησης οποία θα φιλοξενούνται σε δύο (2) container διαστάσεων 6m * 2,40 m, όπου θα
υπάρχουν:
1. Τα γραφεία και ο χώρος προσωπικού
2. Τα WC του προσωπικού
3. Το εργαστήριο αναλύσεων και μετρήσεων της μονάδας
Το container θα έχει διαστάσεις 6,00 m * 2,40m * 3,00 m (ύψος), συνολικού όγκου 146 m 3.

6.5.1.2

Δεξαμενές υποδοχής και αποθήκευσης Α Υλών

Οι δεξαμενές υγρών αποβλήτων και η δεξαμενή τροφοδοσίας των αναερόβιων χωνευτών είναι
κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξοπλισμένες με μηχανικούς αναδευτήρες (2,2 kW
έκαστος) για την ομογενοποίηση των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων. Οι διαστάσεις κάθε
δεξαμενής είναι:
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Πίνακας 20 Δεξαμενές της Μονάδας και η λειτουργία τους

Όγκος3 (m3)

Λειτουργία

Δεξαμενή Νερού

121

Τροφοδοσίας

1η δεξαμενή υποδοχής (φατνίο) στερεού
υπολείμματος,

79,2

Παραλαβής & Τροφοδοσία:
λειτουργικά εγκατεστημένη σε
συνέχεια του κοπροδιαχωριαστή
τύπου screw press, ώστε να
αποδέχεται μόνο τη στερεή φάση

2η δεξαμενή υποδοχής
(φατνίο)υποδοχής αποβλήτων
πτηνοτροφείου (κουτσουλιάς)

79,2

Παραλαβή κουτσουλιάς

3η δεξαμενή υποδοχής (φατνίο)
υποδοχής αποβλήτων πτηνοτροφείου
(κουτσουλιάς)

79,2

Παραλαβή κουτσουλιάς

4η δεξαμενή υποδοχής (φατνίο)
υποδοχής αποβλήτων πτηνοτροφείου
(κουτσουλιάς)

79,2

Παραλαβή κουτσουλιάς

Μία (1) δεξαμενή (φατνίο) αποθήκευσης
άχυρου

79,2

Διαχωρισμός άχυρου μετά το
στάδιοτης υδρόλυσης

Δεξαμενή ομογενοποιησης

5,00

Τροφοδοσίας Αποβλήτων

Δεξαμενή Έλαιων

30,00

Παραλαβής & Τροφοδοσία ελαίων

Δεξαμενή Τυρόγαλου

121,00

Αποθήκευσης αποβλήτων

Δεξαμενή Γλυκερόλης

30,00

Αποθήκευσης αποβλήτων

Δεξαμενή υδρόλυσης κουτσουλιάς
3 * 3,3

10,00

Δεξαμενή υδρόλυσης με σύστημα
ανάμιξης στερεάς Α' ύλης και
υγρού (νερού) ανακυκλοφορίας

Δεξαμενή υδρολυμένου υλικού

486,00

Δεξαμενή αναερόβιου μετα-χωνευτήρα
PFR1

105,00

Αναερόβια χώνευση

Δεξαμενή αναερόβιου μετα-χωνευτήρα
PFR2

105,00

Αναερόβια χώνευση

Δεξαμενή αναερόβιου μετα-χωνευτήρα
PFR3

105,00

Αναερόβια χώνευση

Δεξαμενή αναερόβιου μετα-χωνευτήρα
PFR4

105,00

Αναερόβια χώνευση

Δεξαμενή αναερόβιου μετα-χωνευτήρα
PFR5

105,00

Αναερόβια χώνευση

Δεξαμενή Πάχυνσης ιλύος

62,50

Επεξεργασίας

Δεξαμενή Αποθήκευσης παχυμένης ιλύος

100

Αποθήκευσης ιλύος

Υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου

500

Δεξαμενή αποθήκευσης αερίου

Είδος Δεξαμενής
Δεξαμενές
υποδοχής Α Υλών

Δεξαμενές
υδρόλυσης

Χωνευτήρες τύπου
PFR

Πάχυνση ιλύος

Lagoon
3

Αναφερόμαστε σε συνολικό όγκο δεξαμενών και όχι σε ωφέλιμο

52

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

Όγκος3 (m3)

Είδος Δεξαμενής

Λειτουργία
για την αποθήκευσης Α Υλών, την
παραγωγή βιοαέριου & την
ανακυκλοφορία Α Ύλης

(buffer tank) σε μορφή Lagoon

Υπέργεια λίμνη σταθεροποίησης υγρού
υπολείμματος (lagoon)

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

7.000

Αποθήκευση και ωρίμανση
χωνεμένης υγρής φάση προς
διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό

H ετήσια ποσότητα των υγρών αποβλήτων που θα επεξεργάζονται ανέρχεται σε 23.328m3 / έτος και
η μέση ημερήσια τροφοδοτούμενη ποσότητα θα είναι της τάξης των 110,00 m 3/d.
Η χωρητικότητα αυτή παρέχει ευελιξία για την διαχείριση υγρών αποβλήτων. Οι δεξαμενές
αποθήκευσης αποβλήτων θα είναι κλειστές για τον έλεγχο των οσμών.

6.5.1.3

Ξηραντής άμεσης μεταφοράς θερμότητας

Ο ξηραντής που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μοντέλο “AKDRY” της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α.Ε.
Ο ξηραντής “AKDRY” είναι ένας περιστρεφόμενος ξηραντής άμεσης μεταφοράς της θερμότητας και
προορίζεται κυρίως για βιομηχανίες. Ο ξηραντής είναι ικανός να διαχειριστεί πληθώρα υλικών με
οποιαδήποτε χημική ταυτότητα και σε οποιαδήποτε ποσότητα. Ο ξηραντής χρησιμοποιείται σε
περιπτώσεις που απαιτείται η μείωση της περιεχόμενης υγρασίας ενός υλικού και η ξήρανση
επιτυγχάνεται κατά την άμεση επαφή του υλικού με το μέσο μεταφοράς θερμότητας που είναι
συνήθως ένα θερμό ρεύμα αέρος.
Ο ξηραντής αποτελείται από ένα μεγάλο περιστρεφόμενο τύμπανο, που είναι τοποθετημένο σε
γωνία ως προς το οριζόντιο επίπεδο προκειμένου η μεταφορά του υλικού να πραγματοποιείται με
την βοήθεια της βαρύτητας καθώς αυτός περιστρέφεται. Το μέσο παραγωγής θερμότητας είναι ένας
καυστήρας που παράγει ένα θερμό ρεύμα αέρος. Ο καυστήρας μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια
πλευρά με την χοάνη τροφοδοσίας της ιλύος και το ρεύμα αέρος να ρέει προς την άλλη πλευρά του
ξηραντή (co-current flow). Εναλλακτικά ο καυστήρας μπορεί να τοποθετηθεί στην αντίθετη πλευρά
και το ρεύμα αέρος να ρέει από την έξοδο του υλικού προς την πλευρά που βρίσκεται η χοάνη
τροφοδοσίας (counter current flow).
Το στερεό κλάσμα προς ξήρανση τροφοδοτείται στον ξηραντή, μέσω της χοάνης τροφοδοσίας, και
καθώς αυτός περιστρέφεται ανυψώνεται η ίλης από σειρά ανοξείδωτων λεπίδων που είναι
τοποθετημένες στα τοιχώματα του τυμπάνου. Μόλις το υλικό φθάσει στο ανώτερο επίπεδο
αναγκάζεται να πέσει στο κάτω μέρος του ξηραντή κάτω από την επίδραση της βαρύτητας.
Ταυτόχρονα αναγκάζεται να διέλθει μέσα από το ρεύμα αέρος πολλές φορές μέχρι τελικά να φθάσει
στο άλλο άκρο του ξηραντή που βρίσκεται η οπή εξόδου της ξηραμένης ιλύος. Τελικά με την ανώτερη
διεργασία επιτυγχάνεται η ξήρανση της ιλύος και το προϊόν έχει την μορφή σκόνης με ανώτατο
ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας 10%. Η σκόνη δύναται να συσκευαστεί μέσω ενός κοχλία σε
αδιάβροχα big bags
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ξήρανσης "AKDRY" αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
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Την χοάνη τροφοδοσίας της ιλύος.



Ένα περιστρεφόμενο κοχλία για την τροφοδοσία της ιλύος.



Τον καυστήρα



Τον ξηραντή συμπεριλαμβανομένου το τύμπανο και το μηχανισμό περιστροφής.



Το εξωτερικό περίβλημα του περιστρεφόμενου τυμπάνου.



Το κοχλία μεταφοράς της ξηραμένης λάσπης προς το σύστημα αποθήκευσης.



Το σύστημα αποθήκευσης με τα big-bags.



Τον βαρομετρικό συμπυκνωτή των ατμών



Τον πίνακα ελέγχου.

Καυστήρας
Ο καυστήρας χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη βιομάζα ή/και βιοαέριο ή φυσικό αέριο ή LPG. Η κεφαλή
καύσης του καυστήρα είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να πραγματοποιείται η καύση με την μικρότερη
δυνατή εκπομπή αέριων ρύπων. Η σύνδεση της κεφαλής καύσης με το τύμπανο του καυστήρα
πραγματοποιείται μέσω ειδικής φλάντζας.
Το εξωτερικό περίβλημα του τυμπάνου
Το εξωτερικό περίβλημα του τυμπάνου κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας πετροβάμβακα ο
οποίος είναι τοποθετημένος μέσα σε ένα περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κατασκευή του
εξωτερικού περιβλήματος εξασφαλίζει άριστη θερμομόνωση και σταθερότητα στις υψηλές
θερμοκρασίες λειτουργίας του ξηραντή. Όλα τα μέρη του εξωτερικού περιβλήματος μπορούν πολύ
εύκολα να αποσυναρμολογηθούν διευκολύνοντας την γρήγορη συντήρηση.
Σύστημα αποθήκευσης ξηραμένης λάσπης
Οι σβόλοι αποθηκεύονται σε αδιάβροχα Big Bags. Η μεταφορά των σβόλων πραγματοποιείται μέσω
μεταφορικής ταινίας ή κοχλία ή μέσω της βαρύτητας. Υπάρχουν διαθέσιμα big bags διαφόρων
χωρητικοτήτων (250-1000kg).
Βαρομετρικός συμπυκνωτής
Τα απαγόμενα καυσαέρια κατά την λειτουργία του ξηραντή οδηγείται σε βαρομετρικό συμπυκνωτή.
Προτιμάται ο βαρομετρικός συμπυκνωτής έναντι άλλων, διότι εξασφαλίζει μεγαλύτερη απόδοση,
καθώς προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια για την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των απαγόμενων
καυσαερίων και των παραγόμενων σταγόνων νερού. Αρχικά κρύες σταγόνες νερού (συγκεκριμένης
διαμέτρου) ψεκάζονται στο ρεύμα των απαγόμενων καυσαερίων οι οποίες και το υγροποιούν. Η
λανθάνουσα θερμότητα που εκλύεται κατά την υγροποίηση της περιεχόμενης υγρασίας των
καυσαερίων μπορεί να αξιοποιηθεί από έναν εναλλάκτη θερμότητας και να μετατραπεί σε άλλες
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μορφές ενέργειας. Το υγροποιημένο νερό καθώς και το νερό που καταναλώθηκε με την μορφή
φυσαλίδων συλλέγονται σε δοχείο και ανακυκλώνονται μειώνοντας έτσι την συνολική κατανάλωση
νερού.

6.5.1.4

Δεξαμενές μετα-χώνευσης με σύστημα συλλογής βιοαερίου

Θα εγκατασταθούν πέντε (5) μετά-χωνευτήρες εμβολικής ροής (PFR: Plug Flow Reactors) σε σχήμα
ορθογώνιο, συνολικού όγκου 510 m3, με διαστάσεις (η κάθε μία):
2,70 m * 14,00 m * 2,70 m ύψος
Συνολικού όγκου 102,06 m3.
Πρόκειται για ένα από τα απλούστερα συστήματα αναερόβιων αντιδραστήρων. Η Α΄ Ύλη εισέρχεται
από τη μία μεριά του αντιδραστήρα και ρέουν αξονικά μέσα σε αυτόν. Η απόρριψη γίνεται από την
αντίθετη μεριά του αντιδραστήρα ενώ κατά μήκος αυτού αναπτύσσονται οι αναερόβιοι
μικροοργανισμοί, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα λύματα. Η θέρμανση του συστήματος γίνεται
μέσω αυλών που υπάρχουν κατά μήκος του αντιδραστήρα. Στους αντιδραστήρες εμβολικής ροής,
λόγω της απουσίας ανάμιξης δημιουργούνται προβλήματα καθίζησης αδρανών υλικών όταν
χρησιμοποιούνται απόβλητα με υψηλή οργανική φόρτιση.
Στο εσωτερικό των δεξαμενών θα εγκατασταθεί σύστημα σωληνώσεων µε εναλλάκτες µέσω των
οποίων διατρέχει θερμό νερό από την ψύξη της μηχανής συμπαραγωγής και των εναλλακτών
καυσαερίων, για τη θέρμανση και τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας του υποστρώματος.
Η αναερόβια χώνευση θα λαμβάνει χώρα στη μεσόφιλη περιοχή δηλαδή σε θερμοκρασία 35-39 οC.
Η βιοχημική διαδικασία της µεθανιογένεσης σε αυτήν την θερμοκρασία είναι πολύ σταθερή και
μπορεί να χειριστεί και υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου της τάξης των 2-3 kg/m3.

6.5.1.5

Εγκατάσταση διακίνησης υγρών

Η διακίνηση της ρευστής ιλύος επιτυγχάνεται με χρήση σωληνώσεων και αντλητικής εγκατάστασης.
Οι σωληνώσεις αφορούν υπόγειους αγωγούς μονού τοιχώματος (όπου είναι εφικτό) με τα εξής
χαρακτηριστικά:


Υλικό σωληνώσεων: PE-HD ή PP-H



Διάμετρος σωληνώσεων: DN 90-350



Οι συνδέσεις θα γίνουν με μετωπικές συγκολλήσεις

Η κεντρική αντλία διακίνησης της υγρής ιλύος εγκαθίσταται στο τεχνικό κτίριο και επιτρέπει την
απρόσκοπτη άντληση υλικού μεταξύ όλων των δεξαμενών. Οι βάνες των σωληνώσεων ελέγχονται
είτε πνευματικά είτε χειροκίνητα. Ένας συμπιεστής θα τροφοδοτεί τις πνευματικά ενεργοποιούμενες
βάνες με πεπιεσμένο αέρα. Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα επιτήρησης της
πίεσης της τάσης αλλά και όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών . Τα
χαρακτηριστικά της κεντρικής αντλίας θα είναι:
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Τύπος αντλίας: Έκκεντρος σπειροειδής (αντλία λυμάτων)



Ηλεκτρική ισχύς αντλίας: 5-11 kW



Παροχή (ανάλογα με τις συνθήκες του έργου): 25-50 m3/hr



Έλεγχος της αντλίας: INVERTER



Ύπαρξη διακόπτη πίεσης

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Τα χαρακτηριστικά των σωληνώσεων θα είναι:


Υλικό: Πολυαιθυλένιο ή και πολυπροπυλένιο



Βάνες: πνευματικές και χειροκίνητες

6.5.1.6

Βιολογική αποθείωση

Οι σωλήνες του αερίου συνδέουν τους συλλέκτες αερίου μεταξύ τους και οδηγούν το αέριο διαμέσου
παγίδας συμπυκνωμάτων στη μονάδα ξήρανσης του αερίου και τελικώς στη μονάδα ΣΗΘ.
Η παγίδα του συμπυκνώματος είναι εγκατεστημένη σε φρέαρ από σκυρόδεμα στο χαμηλότερο
σημείο του αγωγού αερίου. Υποβρύχια αντλία μεταφέρει το υγρό συμπύκνωμα στη τελική δεξαμενή
αποθήκευσης. Οι σωληνώσεις θα είναι κατά κύριο λόγο υπόγειες από υλικό PE-HD PE 100 PN 16.
Η αποθείωση επιτυγχάνεται με την ελεγχόμενη προσθήκη ατμοσφαιρικού Οξυγόνου εντός του
συλλέκτη αερίου που βρίσκεται στις δεξαμενές χώνευσης.
Ο αγωγός αερίου είναι εξοπλισμένος με συσκευή ανάλυσης αερίου, η ένδειξη των επιπέδων
σουλφιδίου του υδρογόνου είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαδικασία αποθείωσης.
Απαραίτητη κρίνεται επίσης η παρακολούθηση των επιπέδων CH 4 (για την αποτελεσματικότητα της
χώνευσης και την ποιότητα της Α΄ ύλης), η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε O 2 καθώς και η
περιεκτικότητα σε CO2.
Ο αγωγός αερίου είναι εξοπλισμένος με συσκευή ανάλυσης αερίου, η ένδειξη των επιπέδων
σουλφιδίου του υδρογόνου είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαδικασία αποθείωσης.
Απαραίτητη κρίνεται επίσης η παρακολούθηση των επιπέδων CH 4 η οποία πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 65% (για την αποτελεσματικότητα της χώνευσης και την ποιότητα της Α' ύλης), η
περιεκτικότητα του βιοαερίου σε O2 πρέπει να είναι μικρότερη του 1% καθώς και η περιεκτικότητα
σε CO2 να είναι μικρότερη του 35%.

6.5.1.7

Αφύγρανση – Ξήρανση βιοαερίου

Η σχετική υγρασία του βιοαερίου μέσα στον αντιδραστήρα είναι 100%, οπότε το παραγόμενο
βιοαέριο είναι κορεσμένο με υδρατμούς (Η2Ο). Για να προστατευθεί η μηχανή εσωτερικής καύσης
από τη διάβρωση θα πρέπει να αφαιρεθεί η υγρασία από αυτό.
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Αυτό γίνεται μέσω ψυκτικής μηχανής (chiller) συμπύκνωσης των υδρατμών.
Τα συμπυκνώματα οδηγούνται στην δεξαμενή νερού για επαναχρησιμοποίηση τους στη διαδικασία
του βιοαερίου.

6.5.1.8

Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας - ΣΗΘ

Ο εξοπλισμός εκμετάλλευσης αερίου τοποθετείται στη λειτουργική μονάδα. Δύο μηχανές εσωτερικής
καύσης (CHP), παρατίθενται για τη λειτουργία της ως παραγωγός ηλεκτρική ενέργειας. Η συνολική
ηλεκτρική ισχύς τους θα είναι ίση με 500 kW ενώ η θερμική τους ισχύς θα είναι ίση με 530 kW the. Οι
μηχανές εσωτερικής καύσης θα είναι απευθείας συζευγμένες με σύγχρονη τριφασική γεννήτρια 400
V / 50 Hz.
Μετά την αποθείωση και την αφύγρανση του το βιοαέριο είναι κατάλληλο για καύση στη μηχανή
εσωτερικής καύσης και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συζευγμένης
ηλεκτρογεννήτριας. Έτσι, το βιοαέριο συμπιέζεται και εισέρχεται στο θάλαμο καύσης της μηχανής,
όπου αναμιγνύεται με ατμοσφαιρικό αέρα και αναφλέγεται. Τα απαέρια της καύσης διέρχονται από
εναλλάκτη θερμότητας και απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα αφού περάσουν από εξάτμιση και
σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου. Ο σιγαστήρας των απαερίων είναι σχεδιασμένος να είναι
8.00 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή ανάλογα με τους υπολογισμούς του ύψους της
καμινάδας.
Η γεννήτρια θα είναι σύγχρονη, τριφασική(400V / 50 Hz)., οριζοντίου άξονα, αερόψυκτη,
περιστρεφόμενου πεδίου, χωρίς ψήκτρες με ενσωματωμένο σύστημα διέγερσης. Επίσης, η γεννήτρια
θα είναι εφοδιασμένη με τριφασικό αυτόματο ρυθμιστή τάσης και με διάταξη ρύθμισης συνημίτονου
ούτως ώστε το «συνφ» να παραμένει σταθερό στην τιμή 1 ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις τάσης
και φορτίου στο δίκτυο. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς είναι ίση με 499 kW ενώ η θερμική ισχύς είναι
ίση με 510 kWthe. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης θα είναι απευθείας συζευγμένες με σύγχρονη
τριφασική γεννήτρια 400 V / 50 Hz.
Μετά την αποθείωση και την αφύγρανση του το βιοαέριο είναι κατάλληλο για καύση στη μηχανή
εσωτερικής καύσης και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συζευγμένης
ηλεκτρογεννήτριας. Έτσι, το βιοαέριο συμπιέζεται και εισέρχεται στο θάλαμο καύσης της μηχανής,
όπου αναμιγνύεται με ατμοσφαιρικό αέρα και αναφλέγεται. Τα απαέρια της καύσης διέρχονται από
εναλλάκτη θερμότητας και απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα αφού περάσουν από εξάτμιση και
σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου. Ο σιγαστήρας των απαερίων είναι σχεδιασμένος να είναι
8.00 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή ανάλογα με τους υπολογισμούς του ύψους της
καμινάδας.
Η γεννήτρια θα είναι σύγχρονη, τριφασική (400V / 50 Hz)., οριζοντίου άξονα, αερόψυκτη,
περιστρεφόμενου πεδίου, χωρίς ψήκτρες με ενσωματωμένο σύστημα διέγερσης. Επίσης, η γεννήτρια
θα είναι εφοδιασμένη με τριφασικό αυτόματο ρυθμιστή τάσης και με διάταξη ρύθμισης συνημίτονου
ούτως ώστε το «συνφ (cosφ)» να παραμένει σταθερό στην τιμή 1 ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις
τάσης και φορτίου στο δίκτυο. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς είναι ίση με 499 kW ενώ η θερμική ισχύς
είναι ίση με 510 kWthe.
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Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με μια χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής η οποία θα φέρει φίλτρο
αερίου, συσκευή αποφυγής προανάφλεξης και βαλβίδα ρύθμισης παροχής. Η μονάδα ΣΗΘ δουλεύει
με κινητήρα ανάφλεξης αερίου με σπινθήρα.
Η ηλεκτρική ισχύς χαμηλής τάσης παράγεται από την τριφασική γεννήτρια και «ανυψώνεται» μέσω
μετασχηματιστή στη μέση τάση για την τροφοδοσία της παραγόμενης ισχύος στο δίκτυο.
Η παραγόμενη θερμότητα Η συμπαραγόμενη θερμότητα απο τον εναλλακτη αέρα νερού όπως επίσης
και η επαγωγή της θερμότητας του κυκλώματος ψύξης μέσω εναλλάκτη θα χρησιμοποιείται για να
θερμάνει το ρευστό ανακυκλοφορίας από 60 oC σε 80 oC. . Με αυτό το τρόπο αφενός επιτυγχάνεται
η ψύξη του κινητήρα εσωτερικής καύσης αφετέρου εκμεταλλευόμαστε μέσω της συμπαραγωγής όλη
την ενέργεια της καύσης του βιοαερίου η οποία διέφευγε στην ατμόσφαιρα με τη μορφή ζεστού
καυσαερίου (απαέρια). Η θερμική ενέργεια της συμπαραγωγής από το κύκλωμα ψύξης της ΜΕΚ είναι
6-7% επιπλέον της ονομαστικής ισχύος της ηλεκτρογεννήτριας και 35% επιπλέον από την
εκμετάλλευση των απαερίων της ΜΕΚ.
Εν συνεχεία το ρευστό ανακυκλοφορίας κατευθύνεται στο σύστημα κατανομής θερμότητας. Οι
εναλλάκτες θερμότητας χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν θερμότητα στα υπόλοιπα συστήματα.
Η ηλεκτρική ισχύς χαμηλής τάσης παράγεται από την τριφασική γεννήτρια και «ανυψώνεται» μέσω
μετασχηματιστή στη μέση τάση για την τροφοδοσία της παραγόμενης ισχύος στο δίκτυο.
Η μονάδα θα περιλαμβάνει:


1 Κινητήρα βιοαερίου με μέγιστη ισχύ γεννήτριας 0,499 MW



Εγκατάσταση σε κτίριο παραγωγής ΗΖ.



Πολλαπλή εξαγωγή



Σύνδεση στο σύστημα διανομής θερμότητας



Σύνδεση με την παροχή του αερίου



Πλήρες κύκλωμα ψύξης με αντλία και τρίοδη βαλβίδα ανάμιξης



Συσκευή ψύξης έκτακτης ανάγκης



Εναλλάκτη θερμότητας νερού ψύξης



Σύνδεση με το PLC



Ανιχνευτή αερίων



Κατάλληλη σωλήνωση καθοδήγησης θερμών καυσαερίων στο λέβητα ατμού για παραγωγή
θερμότητας προς χρήση.
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Δεξαμενή αποθήκευσης αερίου (Gas Storage Tank)

Πρόκειται για δεξαμενή αποθήκευσης βιοαερίου, η οποία θα λειτουργεί ως αποθήκη διάρκειας μισής
ώρας σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης στις μηχανές παραγωγής. Ονομάζεται και buffer tank. Τα
χαρακτηριστικά της δεξαμενής θα είναι:


Διάμετρος: 5,5 m και μήκους 34 m



Τύπος: Ημι-κυλινδρική, Διπλού τοιχώματος



Συνολικός όγκος: 1.615 m3



Λειτουργικός όγκος: 1.480 m3

Η δεξαμενή αποθήκευσης θα φέρει είναι στην δεξαμενή σταθεροποίησης αερίου.

6.5.1.10

«Λογικό» σύστημα, μονάδα ελέγχου – PLC

Η λειτουργία της μονάδας θα ελέγχεται και θα ρυθμίζεται μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου, οι
κεντρικές εγκαταστάσεις του οποίου θα βρίσκονται μέσα στον οικίσκο διοίκησης και ελέγχου της
μονάδας από όπου και θα παρακολουθείται μέσω γραφικών απεικονίσεων και διαγνωστικών
παραμέτρων το σύνολο του ηλεκτρολογικού συστήματος αλλά και των συστημάτων παραγωγής της
μονάδας. Επίσης, στο δωμάτιο των πινάκων ελέγχου υπάρχουν οι πίνακες και ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής με την αντίστοιχη οθόνη για τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Η οθόνη χρησιμοποιείται
για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας (χειροκίνητα ή αυτόματα) και της κατάστασης λειτουργίας,
να δείχνει πληροφορίες και να παράγει αναφορές. Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται απομονωμένος μαζί
με ένα σύστημα έκτακτης παύσης. Ο οικίσκος θα φέρει κατάλληλο εξοπλισμό πυροπροστασίας.
Το PLC θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:


Η/Υ με οθόνη απεικόνισης και αρχειοθέτησης δεδομένων.



Συνδέσεις όλων των κρίσιμων σημείων της μονάδας πάνω στο PLC.

Και θα εκτελεί κατ΄ ελάχιστο:


Βελτιστοποίηση εργασιών για τη μείωση των ιδιοκαταναλώσεων



Καταγραφή και απεικόνιση όλων των μετρήσεων (γραφικά/πίνακα)



Απεικόνιση της λειτουργίας των συστημάτων και των κρίσιμων σημείων



Ψηφιακό ημερολόγιο εργασιών



Ψηφιακό πρόγραμμα συντήρησης



Ημερήσια έκθεση λειτουργιών
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Σύστημα τηλε-ειδοποίησης μέσω διαδικτύου και δυνατότητα διαβάθμισης ειδοποιήσεων
ανάλογα με το περιεχόμενο και τον παραλήπτη.

6.5.1.11

Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ

Ο υποσταθμός θα βρίσκεται εντός του κτιρίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Κτίριο 1). Θα
περιλαμβάνει:


Διαμέρισμα Μέσης Τάσης.



Μετασχηματιστής ελαίου.



Διαμέρισμα Χαμηλής Τάσης.

Το δίκτυο της ΔΕΗ βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον χώρο εγκατάσταση της μονάδας. Η
σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί με υπόγεια γραμμή
σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ. Για το κομμάτι που θα γίνει η σύνδεση
με το δίκτυο της ΔΕΗ προβλέπεται η συνεργασία με τη ΔΕΗ προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες
ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και του δικτύου. Όλες οι ρυθμίσεις
παραμέτρων, δηλαδή τάσης, έντασης και συχνότητας, καθώς και οι ρυθμίσεις προστασίας, ήτοι
υπερένταση φάσεων, διαρροή γης, ασυμμετρίας φάσεων θα πρέπει να γίνουν στον πίνακα
προστασίας Μέσης Τάσης του υποσταθμού.
Τα υπόγεια καλώδια ισχύος Μ.Τ. της κάθε σύγχρονης γεννήτριας του Σταθμού θα καταλήγουν εντός
του κτιρίου ελέγχου δια μέσου καταλλήλων καναλιών διέλευσης καλωδίων τα οποία θα
προβλεφθούν στο δάπεδο του κτιρίου. Τα καλώδια θα εισέρχονται σε κατάλληλους
μεταλλοενδεδυμένους πίνακες (METAL ENCLOSED SWITCHGΕAR). Τα πεδία του πίνακα θα
περιλαμβάνουν τριπολικές μπάρες χαλκού.

6.5.1.12

Δίκτυο θέρμανσης

Η θερμότητα μεταφέρεται από τη μονάδα ΣΗΘ με τη χρήση εναλλάκτη θερμότητας, ώστε να καταστεί
η ενέργεια αξιοποιήσιμη. Το σύστημα θέρμανσης θα είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας
(βαλβίδες ταχείας δράσης, εξαέρωσης, ελέγχου, ταχείας εκτόνωσης και δοχείο διαστολής).
Οι αγωγοί θέρμανσης θα είναι σχεδιασμένοι για αντοχή σε θερμοκρασίες έως 95 oC και πίεση έως 8
bar. Η σταθερή θερμοκρασία του δικτύου εξασφαλίζεται μέσων τρίοδης βαλβίδας ανάμιξης και
συσκευή μέτρησης. Η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου.
Η ρύθμιση αυτή μεταφέρεται εν συνεχεία απευθείας στην τρίοδη βαλβίδα ανάμιξης. Σε περίπτωση
που η θερμοκρασία υπερβαίνει την επιθυμητή, ο ψύκτης έκτακτης ανάγκης διοχετεύει το πλεόνασμα
της θερμικής ενέργειας στην ατμόσφαιρα.
Το δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, διαστασιολογημένο ανάλογα με την ισχύ της
μονάδας και θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
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Μία (1) έξοδο για κάθε χωνευτή



Μία (1) έξοδο για κάθε μετά-χωνευτή



Μία (1) αναμονή για το εξωτερικό δίκτυο θέρμανσης



Αντλίες και απαραίτητους αναμίκτες που εξοπλίζουν τις εξόδους για τους χωνευτήρες



Μόνωση για την προστασία των εργαζόμενων

6.5.1.13

Πυρσός έκτακτης ανάγκης

Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα είναι εξοπλισμένη με δύο εγκατεστημένους πυρσούς έκτακτης
ανάγκης. Θα είναι κατάλληλοι για το δυναμικό της μονάδας και θα φέρει σύστημα ελέγχου της πίεσης
και θα λειτουργεί αυτόματα. Κάθε πυρσός αερίου είναι τοποθετημένος σε ασφαλή απόσταση. Οι
πυρσοί έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση δυσλειτουργίας, καθώς οι
περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης μπορούν να μειωθούν με τη
λήψη κατάλληλων μέτρων λειτουργίας. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου και
έναυσης, φλογοπαγίδα και βαλβίδες.

6.5.1.14

Δεξαμενή πάχυνσης

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του υλικού στους αναερόβιους μετα – χωνευτές (PFR1 έως
PFR5) αλλά και lagoon σταθεροποίησης αερίου, οδηγείται βαρυτικά σε δεξαμενή πάχυνσης, όπου σε
αυτή λαμβάνει χώρα:



Υπερχείλιση της υγρής φάσης, η οποία οδηγείται στην μονάδα εκφύσησης αμμωνίας και εν
συνέχεια μέσω του δικτύου στην δεξαμενή σταθεροποίησης υγρής φάσης.



Διαχωρισμός της αναερόβιας βιομάζας με καθίζηση,



Πάχυνση και ανακυκλοφορία της αναερόβιας βιομάζας στις δεξαμενές χώνευσης και



Απόρριψη της περίσσειας αναερόβιας βιομάζας προς το συγκρότημα απομάκρυνσης
υγρασίας (screwpress) και στη συνέχεια στην ξήρανση και την πλατφόρμα συλλογής στερεού
κλάσματος.

Ο διαχωρισμός της αναερόβιας βιομάζας από την εκροή των δεξαμενών μεθανιογένεσης γίνεται σε
μία δεξαμενή πάχυνσης ιλύος συνολικού όγκου 62,50 m3.
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Εικόνα 13 Ενδεικτική τομή δεξαμενής πάχυνσης ιλύος

6.5.1.15

Υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου (buffer tank) – 1ο Lagoon

Από τους πέντε (5) μετά-χωνευτήρες εμβολικής ροής (PFR: Plug Flow Reactors), η ημερήσια ποσότητα
των 110 tn Α υλών θα μεταφέρεται στην Υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου (buffer tank) ή
αλλιώς 1η «λιμνοδεξαμενή σταθεροποίησης αερίου» ή «1ο Lagoon».
Το 1ο Lagoon. Θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 11,00m * 34,00m και εσωτερικές διαστάσεις 7,00m *
30,00m με βάθος περίπου 3 m (με ανάχωμα).
Θα πρόκειται για κλειστή δεξαμενή, στην οποία αναμένεται να λάβει χώρα η μεταχώνευση του
υπόλοιπης διεργασίας αλλά και την επιπλέον μεθανογενηση 5%.

6.5.1.16

Υπέργεια λιμνοδεξαμενή σταθεροποίησης – 2ο Lagoon

Πρόκειται για μία (1) υπέργεια λίμνη σταθεροποίησης υγρού υπολείμματος (lagoon) εξωτερικών
διαστάσεων 42,00m * 37,00m και εσωτερικές διστάσεις 36,00m * 31,00m και βάθος περίπου 3m (με
ανάχωμα). Από τη λειτουργία της μονάδας αναμένεται η παραγωγή:


72,9 τόνων/ημέρα υγρού, χωνεμένου και επεξεργασμένου υπολείμματος (περίπου 23.328
tn/yr)
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Το χωνεμένο υπόλειμμα θα διαχωρίζεται σε υγρή και στερεή φάση και αφού υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία θα αποθηκεύεται προσωρινά και θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σύμφωνα µε
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ.
Βάσει της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ είναι επιτρεπτή η χρήση και των δύο φάσεων
για τη λίπανση καλλιεργειών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων αφομοίωσης αζώτου.
Βάσει του ισοζυγίου αζώτου και φωσφόρου της εγκατάστασης το υγρό υπόλειμμα θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ετήσια λίπανση περίπου 25 στρεμμάτων καλλιεργειών, κυρίως αραβόσιτου.
Το στερεό κλάσμα θα διατίθεται σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής pellets (συμφωνητικό
παρατίθεται σε Παράρτημα της παρούσης).
Εναλλακτικά και ειδικά για το στερεό υπόλειμμα θα υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης:
1. Σε αδειοδοτηµένη
κομποστοποίησης).

μονάδα

παραγωγής

οργανικού

εδαφοβελτιωτικού

(μονάδα

Για την αποθήκευση του υγρού κλάσματος προβλέπεται η κατασκευή της εν λόγω λίμνης
σταθεροποίησης τύπου lagoon µε πυθμένα και πρανή στεγανοποιημένα µε ειδική γαιοµεµβράνη. Η
λίμνη σταθεροποίησης – lagoon θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


Θα έχει ορθογώνιο σχήμα με ακτίνα διαστάσεων 42,00m * 37,00m και εσωτερικές διστάσεις
36,00m * 31,00m και βάθος περίπου 3m (με ανάχωμα).



Ο συνολικός όγκος του lagoon θα είναι 7.000,00 m3.

Πρόκειται για χωμάτινες δεξαμενές μικρού βάθους περίπου 3,0 m για να εξασφαλίζεται φυσικός
αερισμός του υγρού λιπάσματος και διείσδυση του φωτός. Στον πυθμένα της εδαφοδεξαμενής θα
τοποθετηθούν διαδοχικά συμπιεσμένα στρώματα αργίλου και μεμβράνη ΗDPE πάχους 1 mm. Με
αυτόν το τρόπο διασφαλίζεται η στεγανότητα της δεξαμενής. Η δεξαμενή θα διαμορφωθεί στο
έδαφος με εκσκαφή. Τα υλικά των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν για διαμόρφωση των πρανών.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής είναι 90180 ημέρες.
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6.5.2 Εισροές υλικών
Στην εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται η μέθοδος της αξιοποίηση
βιοµάζας µε τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το
διάγραμμα ροής των επιμέρους διαδικασιών της αξιοποίησης βιομάζας προς παραγωγή βιοαερίου.
Ως αναερόβια χώνευση (anaerobic digestion) χαρακτηρίζεται η βιολογική οξείδωση της της οργανικής
ύλης µέσω πολύπλοκων βιοχημικών αντιδράσεων υπό συνθήκες απουσίας οξυγόνου.
Κατά τη διάρκεια της αποδόμησης η οποία βασίζεται στη συνδυασμένη δραστηριότητα μεικτού
μικροβιακού πληθυσμού, παράγεται βιοαέριο, ένα μείγμα μεθανίου (CH4) και διοξειδίου του
άνθρακα (CO2), καθώς και μικρών ποσοτήτων υδρόθειου (H 2S) και υδρογόνου (H2). Έτσι
επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση του οργανικού υλικού που είναι και ο κύριος σκοπός της αναερόβιας
χώνευσης. Ταυτόχρονα μειώνονται οι οσμές, η συγκέντρωση των παθογόνων μικροοργανισμών και
της μάζας του οργανικού υλικού που χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.
Ετήσια αναμένεται να αξιοποιούνται ετησίως 14.720 m3 υγρών αποβλήτων εκ των οποίων 4.480m3
αφορούν κτηνοτροφικά απόβλητα, 9.600 m3 απόβλητα τυροκομείων, 320 m3 Υπολείμματα λιπών και
ελαίων και 320 m3 Γλυκερόλης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου προέρχονται από τους βιομηχανικού-επιχειρηματικούς κλάδους που
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 21: Προέλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια
χώνευση, της υπό μελέτη εγκατάστασης.

Είδος υποστρώματος

Φορτίο
COD
(kg/ tn
DM)

Ημερήσια
ποσότητα
(tn/d)

Ετήσια
Ποσότητα
(tn/yr)4

Ημερήσιο
φορτίο
COD
(kg/d)

Ετήσιο
φορτίο COD
(tn/yr)

Κωδικός ΕΚΑ

Υπολείμματα λιπών και
ελαίων

2.500

1

320

2.500

800,00

200125 / 020203

Γλυκερόλη

1.000

1

320

1.000

320,00

020304

Κτηνοτροφικά απόβλητα
(πουλερικών)

600

14,1

4.512

8.460

2.707,20

020106

Τυροκομικά απόβλητα
(τυρόγαλο)

60

30

9.600

1.800

576,00

020501 / 020502

ΣΥΝΟΛΟ

46,1

14.720

13.760

4.403,20

Παραδοχές:


4

Η επιμέρους σύσταση του μίγματος Α’ υλών ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε την
εποχή, τη διαθεσιμότητα Α’ υλών και τις παραμέτρους λειτουργίας της μονάδας.

Η ποσότητα αναφέρεται σε 320 ημέρες πλήρους λειτουργίας ανά έτος
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Το σύνολο των υπολογισμών έχει γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δυσμενέστερο σενάριο ως
προς την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου υπολείμματος.



Ετήσια λειτουργία: 320 ημέρες (320 ημέρες καθαρής λειτουργίας και περίπου 40 ημέρες
συντήρησης)

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:
1. Η λειτουργία της μονάδας υπολογίζεται σε ένα μέσο όρο 19 ωρών την ημέρα
(συνυπολογίζοντας πως η μονάδα λειτουργεί για περίπου 320 ημέρες ανά έτος λόγω
συντηρήσεων και βλαβών).
2. Η μέγιστη απόδοση των υποστρωμάτων δεν είναι διαρκής. Συνεπώς, υπολογίζεται μια μέση
απόδοση 80-90%. Για λόγους ευκολίας, στην παρούσα, λαμβάνεται απόδοση 85%
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Πίνακας 22: Απόδοση υποστρωμάτων για την παραγωγή των 0,499 MW

Ποσότητα
ανά ημέρα

Ποσότητα
ανά έτος

ξηρή
ουσία

οργανική
ξηρή ουσία

Οργανική
ξηρή ύλη
(kg)

Συγκεκριμένη
απόδοση
βιοαερίου l. /
kg Ο.Ξ.Ο.

Χώνευση
σε kg
ημερησίως

Περιεκτικότητα
σε ΞΟ μετά τη
χώνευση

Χώνευση
σε m³
ημερησίως

Προϊόντα
χώνευσης
σε m³ ανά
6 μήνες

Προϊόντα
χώνευσης
σε m³ ανά
έτος

Κοπριά πτηνών
Υπολείμματα
ελαιοτριβείου
Τυρόγαλα &
γάλα

14,10

4.512,00

55,00%

80,00%

6204

500

7.144

39,10%

7,14

3.696

6.529,60

1,00

320,00

14,00%

90,40%

126,56

665

461

3,90%

0,46

716

1.264,93

30,00

9.600,00

6,00%

90,00%

1620

700

1.925

1,20%

1,93

6.949

12.276,57

Σύνολο

45,10

14.432,00

25,00 %

86,80 %

7.950,56

1.865,00

9.530,00

14,73

9,53

11.361,00

20.071,1
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Συνολικά, τα παραπάνω δεδομένα συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας 23 Συνοπτική απόδοση συστήματος

Χαρακτηριστικά

Σύνολο ημερησίως

Σύνολο ανά
έτος

Συνολική τροφοδοσία
tn /ημερησίως
(συμπεριλαμβανομένου της
ποσότητας νερού ανακυκλοφορίας)

110,00

35.200,00

Περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία

0,25

Περιεκτικότητα σε οργανική ξηρή
ουσία

0,87

Οργανική ξηρή ύλη kg

9,79

Συγκεκριμένη απόδοση βιοαερίου l.
/ kg Ο.Ξ.Ο.

3.131,74
621,67

Χώνευση σε kg ημερησίως

9.530,00

Περιεκτικότητα σε ΞΟ μετά τη
χώνευση

3.049.600,00
0,15

Τα δεδομένα για την Ξηρά Ουσία ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας είναι τα εξής:
Πίνακας 24: Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας

Στάδιο παραγωγικής διαδικασίας

Ποσοστό Ξ.Ο.
(%)

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία των πρώτων υλών

25

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία της δεξαμενής
χώνευσης

20,70

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία της πρώτης ύλης που
έχει υποστεί χώνευση πριν το διαχωρισμό

11,85

Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη στη διαδικασία της αναερόβιας χώνεψης (του
αναερόβιου αντιδραστήρα), μια σειρά από υποστρώματα. Τα εν λόγω απόβλητα-υποστρώματα
υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων»
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 καθώς και την
ΚΥΑ62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31του ν. 4342/2015 και δίνονται στον Πίνακα παρακάτω:
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Πίνακας 25: Χρησιμοποιούμενα υποστρώματα – πρώτη ύλη για την αναερόβια χώνευση για την παραγωγή
των 0,499 MW

Κωδικοί ΕΚΑ

Περιγραφή

Φυσική
κατάσταση

02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
02 01 06

περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη
χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός
σημείου παραγωγής

Υγρά

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής
προέλευσης
02 02 03

Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

Στερεά ή Υγρά

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων
ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης,
προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας
02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

Στερεά ή Υγρά

02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
02 05 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

Υγρά

20 ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 25

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

Στερεά

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (συναναφέρονται τα απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01

βρώσιμα έλαια και λίπη

Υγρά

Οι παρακάτω Α’ ύλες θα προέρχονται από κτηνο-πτηνοτροφικές μονάδες αποκλειστικά της περιοχής
και µε αυτό τον τρόπο αφενός διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και αφετέρου
προσφέρεται αειφορική λύση στα προβλήματα διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
συγκεκριμένων μονάδων.
Το νερό θα προέρχεται από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης.
Τα παραγόμενα προϊόντα της προτεινόμενης εγκατάστασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
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Πίνακας 26: Επιλεγόμενες πρώτες ύλες φυτικών και ζωικών αποβλήτων και ετήσια παραγωγή βιοαερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας της υπό μελέτης εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου

Προέλευση

Ετήσιο
φορτίο COD
(tn/yr)

Παραγωγή βιοαερίου
(m3/έτος)

Ποσοστό CH4
(%)

Παραγωγή CH4
(m3/έτος)

Υπολείμματα λιπών
και ελαίων

800

800

70

560

Γλυκερόλη

320

320

55

176

Κοπριές

2.707,20

2.707.20

65

1.760

Τυρόγαλο

576

576

55

317

Σύνολο

4.403.20

4.403.20

6.5.2.1

2.812

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Α Υλών που θα χρησιμοποιηθούν

Τα απόβλητα πτηνοτροφείου – κουτσουλιά θα παραλαμβάνονται σε ημι-κομποστοποιημένη μορφή
και θα αποθηκεύονται σε κλειστό και δροσερό μέρος. Μετρήσεις που έχουν γίνει για τη μέτρηση των
παραμέτρων σχετικά με Ολικά Στερεά (ΟΣ), Πτητικά Στερεά (ΠΣ) και pH, από πτηνοτροφεία της
περιοχής έδειξαν τα παρακάτω εύρη τιμών, ανάλογα με το πόσο φρέσκο ήταν το υλικό:

Πίνακας 27: Χαρακτηριστικά Ημι-κομποστοποιημένων αποβλήτων πτηνοτροφείου

Δείγμα
Απόβλητα
πτηνοτροφείου

Εύρος τιμών
Μ.Ο.

ΟΣ%
38,00 – 65,00
55,60

ΠΣ%
67,00 – 71,00
66,80

ΠΣ%(κ.β.)

pH

37,31

9,78

Πίνακας 28: Χαρακτηριστικά εκχυλίσματος αποβλήτων πτηνοτροφείου με νερό

Δείγμα
Απόβλητα
πτηνοτροφείου

Εύρος τιμών
Μ.Ο.

ΟΣ%
0,75 – 6,00
1,64

ΠΣ%
54,00 – 72,00
69,36

ΠΣ%(κ.β.)
1,14

pH
9,0 – 9,7
9,47

Πίνακας 29: Χαρακτηριστικά Υπολείμματος αποβλήτων πτηνοτροφείου μετά από διαβροχή με νερό

Δείγμα
Απόβλητα
πτηνοτροφείου

Εύρος τιμών
Μ.Ο.

ΟΣ%
31,00 – 46,00
38,43

ΠΣ%
67,00 – 71,00
68,17
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6.5.2.2
Χαρακτηριστικά αποβλήτων τυροκομείου μετά από συνδυασμό με απόβλητα
πτηνοτροφείου
Τα απόβλητα τυροκομείου αφορούν μονάδα που λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου.
Δεδομένου ότι το τυρόγαλο είναι ιδιαίτερα ευπαθές, πολλά δείγματα μετά τη μεταφορά μπήκαν σε
κατάψυξη (-15οC).

Πίνακας 30: Χαρακτηριστικά τυρογάλακτος

Δείγμα
Απόβλητα
πτηνοτροφείου

Εύρος τιμών
Μ.Ο.

ΟΣ%
3,00 – 6,00
5,16

ΠΣ%
80,00 – 89,00
85,70

ΠΣ%(κ.β.)

pH
4,5 – 6,7
5,45

4,40

Πίνακας 31: Χαρακτηριστικά Υπολείμματος αποβλήτων πτηνοτροφείου μετά από διαβροχή με τυρόγαλα

Δείγμα
Απόβλητα
πτηνοτροφείου

Εύρος τιμών
Μ.Ο.

ΟΣ%
35,00 – 39,00
36,88

ΠΣ%
65,00 – 75,00
70,53

ΠΣ%(κ.β.)
26,03

Πίνακας 32: Χαρακτηριστικά εκχυλίσματος αποβλήτων πτηνοτροφείου με τυρόγαλα

Δείγμα
Απόβλητα
πτηνοτροφείου

Εύρος τιμών

6.5.2.3

Μ.Ο.

ΟΣ%
4,00 – 8,00
6,00

ΠΣ%
70,00 – 85,00
73,80

ΠΣ%(κ.β.)
4,70

pH
6,3 – 7,00
6,7

Χαρακτηριστικά αποβλήτων ελαιοτριβείου

Οι παρακάτω πίνακες, δίνουν τις τιμές διαφόρων παραμέτρων σχετικών με τα υγρά απόβλητα των
ελαιοτριβείων, όπως τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η σύστασή τους.
Πίνακας 33: Χαρακτηριστικά των ΥΑΕ ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής (Κάλφας, 2007)

Χαρακτηριστικά

Παραδοσιακή

3 φάσεων

2 φάσεων

Στερεό υπόλειμμα (kg/tn καρπού)

330

500

800

Υγρά απόβλητα (L/tn καρπού)

600

1200

250

Φυτικό υγρό των ΥΑΕ (%)

94

90

99

BOD5 (g/L) των ΥΑΕ

100

80

10

Πολυφαινόλες στα ΥΑΕ (g/L)

0.203

0.164

0.2
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Πίνακας 34: Φυσικοχημικές παράμετροι των ΥΑΕ (Κάλφας, 2007)

Χαρακτηριστικά

Τιμή (g/L)

Ολικά στερεά

14-126

Πτητικά οργανικά στερεά

12-105

Ολικά αιρούμενα στερεά

0.4-24

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο

9.2-100

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο

25-162

Ολικό οργανικό άζωτο

0.009-3.2

Ολικός φώσφορος

Ίχνη-1.4

Πίνακας 35: Βασικές παράμετροι των ΥΑΕ (Sierra et al, 2001)

Παράμετρος

Τιμή

pH

4.5-6

BOD5 (mg/L)

35000-100000

COD (mg/L)

40000-195000

Λιπίδια (mg/L)

300-23000

Οργανικό υλικό (g/L)

40-165

Ανόργανο υλικό (mg/L)

5-14

Πολυφαινόλες (mg/L)

3000-24000

N (g/L)

0.3-1.1

P (g/L)

2.7-7.2

K (g/L)

0.12-0.75

Mg (g/L)

0.1-0.4

Na (g/L)

0.04-0.9

Στερεά (%)

5.5-17.6

Πίνακας 36: Αναλυτικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο ελαιοτριβείου (Κάλφας, 2007)

Τύπος Ελαιοτριβείου

Κλασικό

Φυγοκεντρικό

4.5-5.5

4.7-5.2

BOD (g/L)

95-100

35-48

COD (g/L)

120-130

45-60

Αιωρούμενα στερεά (%)

0.1

0.9

Ολικά στερεά (%)

12

6

Ολικά οργανικά στερεά (%)

10.5

5.5

Μέγεθος
pH
Ρυπογόνο δυναμικό
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Τύπος Ελαιοτριβείου

Κλασικό

Φυγοκεντρικό

Ολικά ανόργανα στερεά (%)

1.5

0.5

Οργανικές ουσίες (%)
Ολικά σάκχαρα

2-8

0.5-2.6

Αζωτούχες ενώσεις

0.5-2

1.7-2.4

Οργανικά οξέα

0.5-1

0.2-0.4

Πολυαλκοόλες

1-1.5

0.3-0.5

Πηκτίνες, ταννίνες

1-1.5

0.2-0.5

Πολυφαινόλες

2-2.4

0.3-0.8

Λίπη

0.03-1

0.5-2.3

Ανόργανα στοιχεία (%)
P

0.11

0.03

K

0.72

0.27

Ca

0.07

0.02

Mg

0.04

0.01

Na

0.09

0.03

Πίνακας 37: Βασικές παράμετροι ανάλογα με το σύστημα παραγωγής (RAC/CP, 2000)

Χαρακτηριστικά

Παραδοσιακό σύστημα

Συνεχές σύστημα

pH

4.5-5

4.7-5.2

BOD5 (g/L)

120-130

45-60

COD (g/L)

90-100

35-41

Αιωρούμενα στερεά (g/L)

1

9

Ολικά στερεά (g/L)

120

60

Ανόργανα άλατα (g/L)

15

5

Πτητικές ενώσεις (g/L)

105

55

Λίπη (g/L)

0.5-1

3-10

Ο επόμενος πίνακας, δίνει τιμές των βασικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων από διάφορους
μελετητές σε διάφορες χρονικές στιγμές. Είναι εμφανείς οι διαφορές τιμών, οι οποίες μπορεί να
οφείλονται στις διαφορές των δειγμάτων που μελέτησε κάθε ερευνητής. Οι αποκλίσεις παρ’ όλ’ αυτά
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Αυτό δείχνει και την ποικιλομορφία των αποβλήτων που εξαρτάται από
την τεχνική παραγωγής από ελαιοτριβείο σε ελαιοτριβείο. Εξοπλισμός, χρήση νερού, θερμοκρασία
προστιθέμενου νερού είναι παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων.
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας 38: Σύγκριση βασικών παραμέτρων των ΥΑΕ από διάφορους ερευνητές (RAC/CP, 2000).

Pompei
(1974)

Fiestas
(1981)

Steegmans
(1992)

Hamadi
(1993)

Andreozzi
(1998)

pH

-

4.7

5.3

3-5.9

5.1

COD (g/L)

195

-

108.6

40-220

121.8

BOD5 (g/L)

38.44

-

41.3

23-100

-

Ολικά στερεά (g/L)

-

1-3

19.2

1-20

102.5

Ολικά οργανικά στερεά (g/L)

16.7

81.6

Λίπη (g/L)

-

-

2.33

1-23

9.8

Πολυφαινόλες (g/L)

17.5

3-8

0.002

5-80

6.2

Οργανικά οξέα (g/L)

-

5-10

0.78

0.8-10

0.96

Ολικό άζωτο (g/L)

0.81

0.3-0.6

0.6

0.3-1.2

0.95

6.5.2.4

Αναμενόμενες αποδόσεις

Ο σχεδιασμός της μονάδας έγινε με βάση την διαθεσιμότητα και το είδος των πρώτων υλών
τροφοδοσίας:
Πίνακας 39: Αναμενόμενες αποδόσεις υπό μελέτης μονάδας

Α/Α

Μέγεθος

Τιμή

1

Ισχύς μονάδας, kWe

249

2

Ισχύς μονάδας, kWth

244

3

Συνολική Ισχύς μονάδας input, kW

587

4

Απόδοση ΗΕ, %

42,40

5

Απόδοση ΘΕ, %

41,70

6

Απόδοση συνολική, %

84,1

7

ΚΘΔ, kWh/m3 (biogas)

5,5

8

Διαθεσιμότητα, %

90

9

Ώρες ανά έτος

7.884

10

Παραγόμενη ετήσια ενέργεια, kWhe

1.971.000

11

Απαιτούμενη ενέργεια στο βιοαέριο, kWh

4.648.585

12

Απαιτούμενο βιοαέριο, m3

845.197

13

Παραγόμενο βιοαέριο, m3

847.165
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Α/Α

Μέγεθος

Τιμή

14

Περιεχόμενη ενέργεια στο βιοαέριο, kWh

4.659.407,50

15

Παραγόμενη ετήσια ενέργεια, kWhe

1.975.589

16

Παραγόμενη ετήσια ενέργεια, kWhth

1.942.973

17

Αποδιδόμενη Ισχύς μονάδας, kWe

250,58

18

Αποδιδόμενη Ισχύς μονάδας, kWth

246,45

Βεβαίως η μονάδα θα έχει την ευελιξία να επεξεργαστεί διαφορετικούς συνδυασμούς τροφοδοσίας,
έτσι ώστε να μην υπάρχει σοβαρή μείωση της παραγωγής σε περιπτώσεις μειωμένης διαθεσιμότητας
των αρχικά προβλεπόμενων πρώτων υλών.

6.5.2.5

Χρήση νερού

Οι καταναλώσεις νερού της υπό μελέτη μονάδας προκύπτουν, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Το
νερό θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.
Πίνακας 40: Ημερήσια & Ετήσια κατανάλωση νερού

Α/Α

Τμήμα κατανάλωση νερού

Ημερήσια
ποσότητα
(m3/d)

1

Αραίωση μίγματος αποβλήτων προς αξιοποίηση

20,00

320,00

6.400,00

2

Ανάγκες προσωπικού (2 άτομα)

0,05

350,00

17,50

3

Πλυσίματα εξωτερικού χώρου και πότισμα φυτών

10,00

100,00

1.000,00

4

Πλυσίματα Οχημάτων και επιφανειών

30,00

300,00

9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

60,05

Ημέρες
λειτουργίας
ετησίως

Ετήσια
ποσότητα
(m3/yr)

16.417,50

6.5.3 Εκροές αποβλήτων
Μετά το στάδιο της αναερόβιας χώνευσης προκύπτει η παραγωγή ενός υδαρούς συμπυκνώματος
(Απόβλητα από την διαδικασία αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων με Κωδικό ΕΚΑ 19.06)
συνολικού όγκου 25.587,20 tn/έτος ή 79,96 tn/ημέρα.
Οδηγείται άμεσα σε μηχανικό διαχωριστή, όπου διαχωρίζεται ως εξής:


Ποσότητα στερεού ίση με 1.664,00 tn/έτος ή 5,20 tn/ημερησίως



Ποσότητα υγρού ίση με 33.536,00 tn/έτος ή 104,80 tn/ημερησίως
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Καθημερινά, υπολογίζεται πως για την καλή λειτουργία της μονάδας απαιτείται η ανακυκλοφορία
υγρών στους χωνευτήρες. Υπολογίζεται μια ποσότητα 32 tn/ ημέρα. Συνεπώς, η υγρή φάση που θα
διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό υπολογίζεται σε 40,90 tn/ημέρα.
Το χωνεμένο υπόλειμμα θα διαχωρίζεται σε υγρή και στερεή φάση και αφού υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία θα αποθηκεύεται προσωρινά και θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σύμφωνα µε
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ.
Βάσει της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ είναι επιτρεπτή η χρήση και των δύο φάσεων
για τη λίπανση καλλιεργειών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων αφομοίωσης αζώτου.
Βάσει του ισοζυγίου αζώτου και φωσφόρου της εγκατάστασης το υγρό υπόλειμμα θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ετήσια λίπανση περίπου 21,54 στρέμματα αραβόσιτου που είναι ιδιαίτερα
κοινός στην περιοχή. Τα συμφωνητικά με τους καλλιεργητές παρατίθενται σε Παράρτημα της
παρούσης. Πρόκειται συνολικά για 104,3 στρέμματα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί μεγαλύτερη
έκταση η εταιρεία είναι σε θέση καλύψει αυτή την απαίτηση.
Η περίσσεια στερεά βιομάζα από το στάδιο της υδρόλυσης (πρόκειται για άχυρο) αποτελεί άριστη Α'
ύλη για παραγωγή πέλετς. Το στερεό, σε μορφή σκόνης πλέον, θα ενσακίζεται χειρωνακτικά και θα
παραδίδεται σε μονάδα παραγωγής PELLETS στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.
Για την αποθήκευση του υγρού κλάσματος προβλέπεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενή µε πυθμένα
που θα καλυφθεί με γεωμεμβράνη από Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο που να συγκρατεί
απολύτως τα λύματα. Κάτω από τη μεμβράνη θα εγκατασταθεί γεωύφασμα για προστασία της
μεμβράνης από εκδορές κλπ.
Συνολικά, τα δεδομένα σχεδιασμού δίνονται στον παρακάτω πίνακα και διαγραμματικά
παρουσιάζονται σε αναλυτικό διάγραμμα με ισοζύγια μάζας και Αζώτου-Φωσφόρου σύμφωνα με:


Την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ) χωνεμένου
υπολείμματος που εξέρχεται από τον βιοαντιδραστήρα (χωνευτή).



Τη υπ. αρ. οικ. 199437 / 14-6-2012 Συμπληρωματική εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις για την
Εγκύκλιο 4/2012 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία
βιομάζας»
Πίνακας 41 Χαρακτηριστικά Α΄ Υλών σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της μονάδας

Στάδιο εργασίας

Α΄ Ύλες

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Μονάδα
μέτρησης

Παροχή

64

m3/d

Ανακυκλοφορία

32

m3/d

Εισροή Α΄ Υλών
Νερό
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Στάδιο εργασίας

Α΄ Ύλες

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Μονάδα
μέτρησης

Εισροή

32

m3/d

Παροχή

14,1

tn/d

Υγρασία

6,71

tn/d

Στερεά

7,39

tn/d

TN (ολικό άζωτο)

186

kg/d

TΡ
(ολικός
27,6
φώσφορος)

kg/d

Παροχή

1,86

tn/d

Υγρασία

0,75

tn/d

Στερεά

0,75

tn/d

TN

7,33

kg/d

TΡ

11,28

kg/d

Παροχή

46,10

m3/d

COD

8.460

kg/d

TN

176,10

kg/d

TΡ

13,80

kg/d

Στερεή
κοπριά
πουλερικών

Υδρόλυση

Διαχωρισμός
Στερεού και υγρού
Στερεό υπόλειμμα
από υδρόλυση και
διαχωρισμό (άχυρα
κλπ)

Εισροή Α΄ Υλών

Συνολικές
Ύλες

Α΄

Υδρολυμένη
κοπριά πουλερικών
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Στάδιο εργασίας

Α΄ Ύλες

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Μονάδα
μέτρησης

Παροχή

30,00

m3/d

COD

1.800

kg/d

TN

6,00

kg/d

TΡ

6,00

kg/d

Παροχή

1

m3/d

COD

2.500

kg/d

TN

< 0,2

kg/d

TΡ

< 0,2

kg/d

Παροχή

1

m3/d

COD

1.000

kg/d

TN

< 0,2

kg/d

TΡ

< 0,2

kg/d

Παροχή

110

m3/d

COD

13.760

kg/d

TN

182,50

kg/d

TΡ

20,20

kg/d

Παροχή

110

m3/d

Ορός
Λακτόζης
(Τυρόγαλο)

Λίπη/ έλαια

Γλυκερίνη

Εισροή Α΄ Υλών

Τροφοδοσία
χωνευτών
Υγρό απόβλητο για
παραγωγή
βιοαερίου

Αναερόβια
χώνευση
Βιοαέριο
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Στάδιο εργασίας

Α΄ Ύλες

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Μονάδα
μέτρησης

COD

7.155

kg/d

CH4

67%

CO2

32%

Παροχή

110

m3/d

COD

3.500

kg/d

TN

90,00

kg/d

TΡ

18,50

kg/d

Παροχή

104,8

m3/d

COD

3.500

kg/d

TN

90

kg/d

TΡ

18,50

kg/d

Παροχή

104,80

m3/d

COD

85,00

kg/d

TN

7,50

kg/d

TΡ

1,00

kg/d

Έξοδος
Αναερόβιου
Δεξαμενή
καθίζησης

Είσοδος Scruber

Αερόβια
επεξεργασία
(Stripper)

Καθίζηση
και
απομάκρυνση
κροκιδωμένου
στερεού (5,00 m3/d)

Scruber
(Δέσμευση
ΑμωνίαςΕκφύσηση)

Εξουδετέρωση
Παραγωγή
θεικού Αμωνίου
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Στάδιο εργασίας

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Τιμές

Μονάδα
μέτρησης

Παροχή

72,90

m3/d

COD

25

kg/d

TN

2,5

kg/d

TΡ

0,5

kg/d

Α΄ Ύλες

Χαρακτηριστικά

Συλλογή
χωνεμένου
υπολείμματος

Ανακυκλοφορία
υγρού σε χωνευτές
(32 m3/d)

Εδαφοδεξαμενή
σταθεροποίησης
(lagoon)
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
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Εικόνα 14 Διάγραμμα ροής λειτουργίας μονάδας ΣΗΘ και ισοζύγια μάζας & Αζώτου-Φωσφόρου

Στερεό υπόλειμμα
(άχυρα κλπ)
Q = 1,86 tn/d
Υγρασία = 0,75 tn/d
Στερεά = 0,75 tn/d
TN = 7,33 kg/d
TP = 11,28 kg/d

Ξήρανση και Διάθεση ως Α΄ ύλη
για παραγωγή pellets

Ορός Λακτόζης
Q = 30 m3/d
COD = 1.800 kg/d

Συνολικό Q = 7.06 m3/d

Q = 5,20 m3/d

Υδρολυμένη κοπριά
πουλερικών
Q = 46,10 m3/d
COD = 8.460 kg/d
TN = 176,1 kg/d
TP = 13,80 kg/d

Νερό
Q = 32,00 m3/d
T = 75 οC
Υδρόλυση
70 oC
Στερεή κοπριά
πουλερικών
Q = 14,1 tn/d
Υγρασία = 6,71 tn/d
Στερεά = 7,39 tn/d
TN =186 kg/d
TP = 27,60 kg/d

Εσχάρωση Διαχωρισμός
στερεών

Στερεή Φάση

TN 6,00 kg/d
ΤΡ (Φώσφορος)=5,00
kg/d

Πέντε (5) δεξαμενές
εμβολικής ροής (PFR:
Plug Flow Reactors)
(βιοαντιδραστήρες

Δεξαμενή Ομογενοποίησης
&
τροφοδοσίας χωνευτών
Υγρό απόβλητο για
παραγωγή βιοαερίου

Λίπη/ έλαια
Q = 1 m3/d
COD = 2.500 kg/d
TN < 0.2 kg/d
ΤΡ < 0.2 kg/d

Q = 110 m3/d
COD = 7.155 kg/d
TN = 160 kg/d
TP = 18.50 kg/d

Q = 110 m3/d
COD = 13.760 kg/d
TN = 182,50 kg/d
TP = 20,20 kg/d

Γλυκερίνη
Q = 1 m3/d
COD = 2.500 kg/d
Άζωτο < 0.2 kg/d
ΤΡ < 0.2 kg/d

Ανακυκλοφορία υγρού
Q = 32,00 m3/d

Διάθεση εδαφοβελτιωτικού σε
καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Εδαφοδεξαμενή
σταθεροποίησης 7.000 m3

Δεξαμενή
Εξουδετέρωσης
(Παραγωγή θεϊκού
Αμμωνίου)

Q = 72,90 m3/d
COD = 25 kg/d
TN = 2,5 kg/d
TP = 0,5 kg/d

Q = 104,80
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Lagoon αέριας φάσης
(Χωρητικότητα:
500m3)
Q = 110 m3/d
COD = 3.500 kg/d
TN = 90 kg/d
TP = 11 kg/d

Υγρή Φάση
Q = 104,8 m3/d
COD = 3.500 kg/d
TN = 90 kg/d
TP = 11 kg/d

Πύργος χημικής
απορρόφησης
(Scrubber)
Q = 95 m3/d
COD = 85 kg/d
TN = 7,50 kg/d
TP = 1,00 kg/d

Ταινιόπρεσσα

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

6.5.3.1

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Υγρά απόβλητα

Υγρά Απόβλητα από την ανανερόβια ζύμωση (Κωδικος Ε.Κ.Α. 19.06.05)
Από τη διαδικασία της αναερόβιας ζύμωσης το χωνεμένο υπόλειμμά οδηγείται στον μηχανικό
διαχωριστή όπου παράγεται ένα υγρό και ένα στερεό κλάσμα . Το υγρό κλάσμα συνολικής ποσότητας
104,80 tn ημερησίως διακρίνεται σε:
1. Υγρό επανακυκλοφορίας στους αναερόβιους χωνευτές σε ποσότητα 32,00 tn ημερησίως.
2. Υγρό κλάσμα που οδηγείται στα lagoons σε ποσότητα 72,90 tn ημερησίως.
Τα 72,90 tn ημερησίως θα οδηγούνται σε λιμνοδεξαμενή για αποθήκευση και εν συνεχεία χρήση ως
εδαφοβελτιωτικό σύμφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-42012 του ΥΠΕΚΑ.
Η μονάδα σχεδιάζεται με μια λιμνοδεξαμενή με συνολικό όγκο 7.000 m3.
Η λιομνοδεξαμενή αναμένεται να λειτουργεί ως ανοξική ζώνη στην οποία θα επιτυγχάνεται
απομάκρυνση του αζώτου βάσει της σχέσης Reed [Pond Treatment Technology, Andy Shilton IWA
Publishing, 2005 (§5.5.1, Reed 1985, Reed et al. 1995)].)]}
Όπου:


Ne: η συγκέντρωση του αζώτου στην έξοδο

Nin: η συγκέντρω


Νe = Νin x exp{-[0,0064*(1,039)T-20]*[θ+60,6*(pH-6,6 του αζώτου στην είσοδο)



T: η µέση ετήσια θερµοκρασία



θ: ο χρόνος παραµονής σε ηµέρες

Επίσης αναµένεται µείωση του Ρ κατά περίπου 45% [Pond Treatment Technology, Andy Shilton IWA
Publishing, 2005 (table 5.4 - maturation ponds)].
Σε κάθε λίμνη θα υπάρχει τουλάχιστο 0,5m ελεύθερου ύψους προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα
παραλαβής έντονων βροχοπτώσεων χωρίς υπερχείλιση. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανακυκλοφορίας
μεταξύ τους, ώστε ανάλογα µε τις πραγματικές συγκεντρώσεις αζώτου και το βαθμό μετατροπής του
αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικά, να υπάρχει η επιλογή πρόσθετης απονιτροποίησης στην ανοξική
ζώνη.
Το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα πρέπει να παραμείνει στη λιμνοδεξαμενή για χρόνο ίσο με (90-180
ημέρες) σύμφωνα με τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. Από υδραυλικής απόψεως το σύστημα
µε συνολικό ωφέλιμο όγκο 7.000 m3 εξασφαλίζει αυτήν την απαίτηση.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Νερά από την πλύση των οχημάτων και των χώρων (Κωδικος Ε.Κ.Α. 02 01 01)
Τα νερά πλύσης των φορτηγών οχημάτων από υδατοπαγίδα θα ανακυκλώνονται και θα οδηγούνται
στην δεξαμενή χώνευσης. Σε αντίθετη περίπτωση όπου δε θα είναι απαραίτητα στην παραγωγική
διαδικασία θα οδηγούνται στη λιμνοδεξαμενή.
Τα νερά πλύσης των χώρων θα περιέχουν μόνο οργανικά στοιχεία και τα οποία μπορούν να
προστίθενται στην ανακυκλοφορία του υγρού προς τις δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης ή να
οδηγούνται στη λιμνοδεξαμενή.
Επιπλέον, τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από την λειτουργία του συστήματος απόσμησης
θα αναμιγνύονται με το υγρό λίπασμα που θα παράγεται από τη λειτουργία.
Αναμένεται η παραγωγή περίπου 1.000 m3/έτος από τις πλύσεις των χώρων και των οχημάτων.
Ορυκτέλαια από εργασίες συντήρησης (Κωδικος Ε.Κ.Α. 13 01 11*)
Τα χρησιμοποιημένα υδραυλικά έλαια (ορυκτέλαια) από την συντήρηση του μηχανολογικού
εξοπλισμού της μονάδας διαχειρίζονται με ειδικό τρόπο και παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο
συλλέκτη και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης οδηγούνται για περαιτέρω
επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) και της ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/β/96) σύμφωνα με τα
οποία απαγορεύεται η απόρριψη τους στο έδαφος ή σε άλλους φυσικούς αποδέκτες.
Για αυτό το λόγο τα ορυκτέλαια θα διατίθενται σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. Η εταιρεία διαθέτει
βεβαίωση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Α.Λ.Ε. με την εταιρεία CYTOP AE,
ως εγκεκριμένος συλλέκτης και συνεργάτης του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) την ΕΝ.ΔΙ.ΑΛ.Ε. (Παρατίθεται η Βεβαίωση
σύμβασης συνεργασίας σε παράρτημα της παρούσης).

Αναμένεται η παραγωγή περίπου 1 tn/έτος από τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αστικά λύματα προσωπικού (ΕΚΑ 20 03 99)
Η μέση ετήσια παροχή, υπολογίζοντας 2 μόνιμους εργαζόμενους δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 32
m3/έτος. Η ποσότητα είναι τόσο μικρή, και έτσι θα ανακυκλοφορεί στους αναερόβιους χωνευτές.
Όσον αφορά τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων, αυτά
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. Επειδή ο αριθμός του προσωπικού θα παραμείνει ο ίδιος
μετά το αίτημα τροποποίησης, δεν αναμένονται μεταβολές στις παραγόμενες ποσότητες αστικών
λυμάτων.
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6.5.3.2

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Στερεά απόβλητα

Στερεά Απόβλητα από την ανανερόβια ζύμωση (Κωδικος Ε.Κ.Α. 19.06.06)
Το στερεό υπόλειμμα θα οδηγείται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης (υπέργειο ανοικτό σιλό
ορθογωνικής διατομής) και θα διαμορφώνεται σε κοπροσωρό. Προβλέπεται η εγκατάσταση
συστήματος μηχανικής αναµόχλευσης ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Επίσης
προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ενσάκισης για την προσωρινή αποθήκευση και τη διάθεση
σε παραγωγούς προς λίπανση. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης σε αδειοδοτηµένες
µονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών.
Η ημερήσια ποσότητα εκτιμάται στα 7,06 m3. Συνεπώς, ετησίως παραγόμενη ποσότητα εκτιμάται σε
2.259,20 m3/ty.
H περίσσεια, χωνεμένη βιομάζα αποτελεί χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό/λίπασμα, σύμφωνα µε τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ.
Για την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση του χωνεμένου, στερεού κλάσματος, προτείνεται η
ενσάκισή του χειρωνακτικώς και η προσφοροά του σε εργοστάσιο παραγωγής pellets θερμανσης.
Ενναλακτικά, θα δύναται να διατεθεί ενσακισμένο, πλέον, σε ιδιώτες καλλιεργητές.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 166640/2013 (ΦΕΚ 554Β/8-3-2013) «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής
αδειοδότησης μονάδων παραγωγής. ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που
προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας» και συγκεκριμένα το άρθρο 6, όπου αναφέρεται:
«Τα παραπάνω δεν είναι απαιτητά στην περίπτωση του στερεού χωνεμένου υπολείμματος που
διατίθεται ενσακισμένο για εμπορική χρήση ως λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό σε όλη την χώρα».
Δημοτικά στερεά απόβλητα (20.03.01)
Τα δημοτικά απόβλητα αποτελούνται από κοινά σκουπίδια, όπως χαρτί, γυαλί, υπολείμματα
φαγητών, από τα γραφεία και τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Ο υπολογισμός της συνολικής
ποσότητας αποβλήτων σε ετήσια βάση βασίζεται στις εξής παραδοχές: Οι παραδοχές για τον
υπολογισμό της παραγωγής αποβλήτων από το προσωπικό είναι οι παρακάτω:
Στη μονάδα θα εργάζονται 2 άτομα.
Κάθε άτομο θα παράγει μία (μέγιστη θεωρητικά) ποσότητα στερεών αποβλήτων της τάξης των 1,60
κιλών την ημέρα (Παναγιωτακόπουλος, 2002, Κ.Υ.Α. οικ. 113944/1997 (ΦΕΚ-1016 Β)).
Η συνολική παραγωγή αποβλήτων ανά έτος υπολογίζεται ως εξής:
2 άτομα X 1,60 κιλά απόβλητα/ημέρα X 360 ημέρες/έτος = 1.152 kg / έτος

6.5.3.3

Συνολικός πίνακας αποβλήτων

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο συνολικός πίνακας αποβλήτων με τον κωδικό ΕΚΑ και οι Εργασίες
Διάθεσης/Αξιοποίησης (D/R):
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας 42: Κωδικοί παραγόμενων αποβλήτων (κατά ΕΚΑ) και μέθοδος επεξεργασίας-διαχείρισης

Α/Α

Είδος
Αποβλήτου

1

Υγρό

Περιγραφή ρεύματος αποβλήτου &
ανάλυση

19 06 05 Συνολική Ποσότητα χωνεμένου
υπολείμματος (Απόβλητα από πτηνοκτηνο τροφεία και άλλες εισροές
(ελαιοτριβεία, τυροκομεία κτλ.) = 46,1
m3/ημέρα

Ποσότητα
/ Έτος

Εργασίες Διάθεσης/Αξιοποίησης
(D/R)

14.752 m3

D8: Βιολογική επεξεργασία
(αναερόβια ζύμωση)

Επεξήγηση αξιοποίησης
(αναλύεται στις 2 υπο-ομάδες
παρακάτω)

1.1

Στερεό

19 06 06

Προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια
επεξεργασία ζωικών και φυτικών
αποβλήτων (ξηρά ουσία – κέικ στερεών)
(Στερεό, χωνεμένο κλάσμα, όπως
προκύπτει από τη διαδικασία της
αναερόβιας χώνευσης και εν συνεχεία από
τον κοπροδιαχωριστή = 7,06 m3 /ημέρα

2.259,2
m3

R3: Ανακύκλωση / ανάκτηση
οργανικών ουσιών
(συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών λιπασματοποίησης και
άλλων διεργασιών μετατροπής
βιολογικού χαρακτήρα)

Δημιουργία κομπόστ και χειρωνακτική
ενσάκιση προς λιανική πώληση

1.2

Υγρό

19 08 12

Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία
αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων (Υγρό
κλάσμα από διαχωριστή = 72,90 m3/ημέρα

23.328 m3

D4: Επιφανειακή διασπορά

Άρδευση ιδιόκτητων και μισθωμένων
εκτάσεων

20 03 99

Δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα
αλλιώς (απόβλητα προσωπικού χώρων
υγιεινής)

32

D4: Επιφανειακή διασπορά

Τα απόβλητα προσωπικού οδηγούνται
είτε στους βιοαντιδραστήρες είτε στα
lagoons. Από εκεί ακολουθούν τον κύκλο
του χωενμένου υγού κλάσματος και
διατίθεται σαν εδαφοβελτιωτικό

Λάσπες από πλύση και καθαρισμό
= 3,125m3/ημέρα

1.000

D4: Επιφανειακή διασπορά

Τα νερά και οι λάσπες από τις πλύσεις
οχημάτων και των χώρων περιέχουν
οργανικά και οδηγούνται απευθείας στα
lagoons. Από εκεί ακολουθούν τον κύκλο
του χωενμένου υγού κλάσματος και
διατίθεται σαν εδαφοβελτιωτικό

2

3

Κωδικός
ΕΚΑ

Υγρό
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Έργο:

Α/Α
4

5

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Είδος
Αποβλήτου

Κωδικός
ΕΚΑ

Υγρό

13 01 11*

Φορέας Έργου:

Περιγραφή ρεύματος αποβλήτου &
ανάλυση
Συνθετικά υδραυλικά έλαια (Ορυκτέλαια
από εργασίες συντήρησης και οχήματα)

Στερεό

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Ποσότητα
/ Έτος

Εργασίες Διάθεσης/Αξιοποίησης
(D/R)

1 tn

R12: Ανταλλαγή
αποβλήτων προκειμένου να
υποβληθούν σε περαιτέρω
επεξεργασία

Παράδοση σε αδειοδοτημένο συνεργάτη
για επαναχρησιμοποίηση (Βεβαίωση
σύμβασης συνεργασίας σε παράρτημα
της παρούσης)

Επεξήγηση αξιοποίησης

Υλικά Συσκευασίας

5.1

Στερεό

15 01 02

Πλαστική συσκευασία

0,20 tn

R5 (Ανακύκλωση)

Μπλε κάδοι Δήμου (η εταιρεία έχει ήδη
κάνει αίτηση για μπλε κάδους στη
μονάδας)

5.2

Στερεό

15 01 03

Φθαρμένες ξύλινες παλέτες

1 tn

D1 / D15 (Επαναχρησιμοποίηση /
Διάθεση σε ΧΥΤΑ)

Επιδιόρθωση προς
επαναχρησιμοποίηση
Διάθεση σε ΧΥΤΑ αν δε διορθώνονται

5.3

Στερεό

20 01 01

Χαρτί και χαρτόνια

0,01 tn

R5 (Ανακύκλωση)

Μπλε κάδοι Δήμου

6

Στερεό

Απόβλητα διοίκησης

6.1

Στερεό

20 01 36

Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός

0,02 tn

R4 / R5 (Ανακύκλωση)

Παράδοση σε αδειοδοτημένο συνεργάτη
προς ανακύκλωση

6.2

Στερεό

20 01 39

Πλαστικά (δοχεία καθαριστικών

0,01 tn

R5 (Ανακύκλωση)

Μπλε κάδοι Δήμου

6.3

Στερεό

20 03 01

Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα (Απόβλητα
προσωπικού)

5,12 tn

D1 (ΧΥΤΑ)

Διάθεση σε κάδους του Δήμου και
μεταφορά σε ΧΥΤΑ
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6.5.4 Εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου
Στο στάδιο της παραγωγής και της συλλογής του βιοαερίου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του, η οποία κατ’ επέκταση σημαίνει και βελτίωση των
καυσαερίων από τη µονάδα καύσης. Συγκεκριμένα το βιοαέριο θα υφίσταται αφύγρανση, ενώ στο
εσωτερικό των χωνευτών θα βρίσκονται εγκατεστημένες διατάξεις βιολογικής αποθείωσης. Η
διάταξη αποθείωσης θα εκμεταλλεύεται την παρουσία των οξειδωτικών σουλφοβακτηρίων εντός του
χωνευτή, καθώς το υπόστρωµα της αναερόβιας χώνευσης περιέχει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες
για το μεταβολισμό τους. Το οξυγόνο θα παρέχεται µε έγχυση αέρα στο επάνω µέρος του χωνευτή.
Οι σωλήνες εγχύσεως αέρα µέσα στο χωνευτή θα είναι τοποθετηµένες στην αντίθετη πλευρά της
εξαγωγής του βιοαερίου, προκειµένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση του σωλήνα εξαγωγής.
Για την αποτελεσματική λειτουργία της διάταξης αποθείωσης θα µετράται συνεχώς µε on-line
όργανο η ποιότητα του βιοαερίου (CH4, CO2, Η2S, οξυγόνο) και βάσει της αναλογίας οξυγόνου και
θείου ο αεροσυµπιεστής θα αυξοµειώνει την παροχή αέρα ώστε να διατηρείται µια µέγιστη
συγκέντρωση οξυγόνου της τάξης του 1%. Μέσω αυτής της διαδικασίας το υδρόθειο µετατρέπεται
σε στοιχειακό θείο. Επιπλέον πριν τη µονάδα συµπαραγωγής θα υπάρχει ψύκτης αερίου και στη
συνέχεια φίλτρο ενεργού άνθρακα για πρόσθετη διασφάλιση της δέσμευσης του υδρόθειου. Οι
οριακές τιμές εκπομπών για τις οποίες θα γίνει η ρύθμιση της µονάδας καύσης του βιοαερίου είναι:


Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) < 650 mg/Nm3.



Αιωρούμενα σωµατίδια PM10 < 50 mg/Nm3.



Οξείδια του αζώτου (ΝOx) < 500 mg/Nm3.



Υδρόθειο (H2S) < 5 mg/Nm3.



Υδροχλώριο (HCl) < 30 mg/Nm3.



Υδροφθόριο (HF) < 5 mg/Nm3.



Άκαυστοι υδρογονάνθρακες < 150 mg/Nm3.



∆ιοξείδιο του θείου (SO2) < 500 mg/Nm3.



Επί ξηρού σε Κ.Σ. θερμοκρασίας και πίεσης (0oC, 1 bar) και για 5% κ.ο. Ο2.

Η καύση του βιοαερίου απελευθερώνει CO2 , αλλά η κύρια διαφορά, όταν συγκρίνεται µε τα ορυκτά
καύσιμά, είναι ότι ο άνθρακας στο βιοαέριο ελήφθη πρόσφατα από την ατμόσφαιρα, από τη
φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών. Έτσι, ο κύκλος άνθρακα του βιοαερίου είναι κλειστός σε
ένα βραχύ χρονικό διάστημα (από ένα έως λίγα έτη). Η παραγωγή βιοαερίου µειώνει επίσης τις
εκπομπές του μεθανίου και του νιτρώδους οξειδίου λόγω της αποθήκευσης και χρήσης της ζωικής
στερεής κοπριάς ως εδαφοβελτιωτικό.
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6.5.5 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων
Οι πηγές θορύβου και δονήσεων είναι:


Η κίνηση των οχημάτων και ιδιαιτέρως των φορτηγών οχημάτων από και προς την
εγκατάσταση.



Μεταφορά υλικών και τροφής.



Δυνατά χτυπήματα.



Βοµβοί οχηµάτων, µηχανηµάτων, ανεμιστήρων και αντλιών.

Με τον όρο «θόρυβος» εννοείται κάθε ακουστός ήχος ό οποίος είναι δυσάρεστος και προκαλεί ή
δύναται να προκαλέσει ανεπιθύμητες καταστάσεις πίεσης και να οδηγήσει σε σωματικά και
ψυχολογικά προβλήματα. Η κλίμακα μέτρησης, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη
για να εκφράσει τον θόρυβο από τη λειτουργία της μονάδας, είναι η κλίμακα των ντεσιμπέλ (dB). Η
κλίμακα κυμαίνεται από το μηδέν έως το 200, με το ανθρώπινο αυτί να αντιλαμβάνεται μια στάθμη
(ηχητική στάθμη Α) η οποία ξεκινά από τα 0 dB(Α) και φτάνει έως τα 130-140 dB(Α).
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου Περιοχών όπου επικρατεί το
αγροτικό στοιχείο ορίζονται βάση του Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α (Πίνακας 5.15) με το ανώτατο όριο
να είναι τα 50 dB(A). Επακριβώς, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα. Σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά ο θόρυβος, από τις προαναφερόμενες πηγές, τα
όρια του Πίνακα.
Πίνακας 43: Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου

Περιοχή

Ανώτατο όριο θορύβου dB(A)

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές

70

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το
βιομηχανικό στοιχείο

65

Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το
βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο

55

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό
στοιχείο

50

6.5.6 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Δεν υφίστανται πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που να χρήζουν προσοχής στην υπό μελέτη
μονάδα. Συνεπώς, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κυμαίνονται πολύ χαμηλότερα από
τα κατώτερα όρια ασφαλείας του πρότυπου ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία
των εργαζομένων.
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Παύση λειτουργίας

Η κατασκευή των νέων υποδομών γίνεται με ορίζοντα λειτουργίας τουλάχιστον αρκετών δεκαετιών.
Για αυτόν το λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολη η ακριβής αποτίμηση των επιπτώσεων σε αυτό το βάθος
χρόνου. Συγκεκριμένα:


Ο χρόνος ζωής των εγκαταστάσεων (εκτός Η/Μ) εκτιμάται σε 80 έτη.



Ο χρόνος ζωής του Η/Μ εξοπλισμού εκτιμάται σε 25 έτη.



Ο ελάχιστος χρόνος ζωής της μονάδας είναι 25 έτη, ενώ µε ανανέωση του Η/Μ εξοπλισμού
αναμένεται ότι θα προσεγγίσει τα 50 έτη

6.6.1 Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών
Οι υπέργειες κατασκευές θα είναι στην πλειοψηφία τους από μεταλλικά ανακυκλώσιμα υλικά. Το
ίδιο ισχύει για τα δίκτυα και το µεγαλύτερο µέρος του Η/Μ εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση θα
τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία που ισχύει το χρόνο παύσης λειτουργίας.
Οι δεξαμενές είτε θα καθαιρεθούν είτε θα παραδοθούν προς όμοια χρήση σε παρακείμενες
πτηνοκτηνοτροφικές µοναδες, εφόσον υφίστανται κατά το χρόνο παύσης λειτουργίας.

6.6.2 Αποκατάσταση εδάφους
Οι ενέργειες αποκατάστασης εδάφους θα εξαρτηθούν από την προβλεπόμενη χρήση του χώρου μετά
την παύση λειτουργίας.
Μετά τον τερματισμό της λειτουργίας του έργου, θα εφαρμοστεί μια σειρά έργων αποκατάστασης
προκείμενου να επανέλθει το τοπίο και τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην αρχική τους
κατάσταση. Τα έργα αυτά θα περιλαμβάνουν φυτευτική αποκατάσταση στην περιοχή του έργου,
καθώς και ενδεχόμενη εναλλακτική χρήση του οικίσκου. Είναι πιθανή η χρήση μηχανημάτων για το
γέμισμα τυχόν τρυπών λόγω θεμελίωσης. Σε κάθε περίπτωση θα υλοποιηθεί ειδική μελέτη για την
παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.

6.7.

Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον

Η κατασκευή και η λειτουργία μιας μονάδας βιοαερίου σχετίζεται με έναν αριθμό από ζητήματα
ασφάλειας που, εάν δεν ληφθούν υπ’ όψη, εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους ανθρώπους, τα
ζώα και το περιβάλλον. Η λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων και μέτρων ασφάλειας έχει ως σκοπό
την αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλει στην εξασφάλιση
μιας ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας. Οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη
λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Στη μονάδα θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός ασφάλειας (π.χ. συσκευές προειδοποίησης αερίου,
προστασία αναπνοής κλπ.) σε όλους τους κλειστούς χώρους. Η μονάδα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε
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να μην επιτρέπει την εισροή οξυγόνου εντός του βιοαερίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε εκρηκτικές καταστάσεις. Η μονάδα διαθέτει συστήματα ανίχνευσης αερίων με συναγερμό όπου
περιλαμβάνεται το μεθάνιο και το υδρόθειο. Παράλληλα σημειώνεται ότι η μονάδα θα διαθέτει
κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας εναρμονισμένο πλήρως με τους Ελληνικούς
και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Τέλος, θα τοποθετηθούν ευκρινείς προειδοποιητικές
σημάνσεις σε τμήματα της μονάδας και το προσωπικό λειτουργίας θα εκπαιδευτεί κατάλληλα
Κίνδυνοι δηλητηρίασης και ασφυξίας: Εάν το βιοαέριο εισπνέεται σε αρκετά υψηλή συγκέντρωση
μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα δηλητηρίασης ή ασφυξίας, ακόμη και στο θάνατο. Ειδικότερα η
παρουσία του υδρόθειου (HS) σε μη-αποθειωμένο βιοαέριο μπορεί να είναι εξαιρετικά τοξική, ακόμη
και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Ειδικά σε κλειστούς χαμηλοτάβανους χώρους (π.χ. κελάρια, υπόγειες
αίθουσες κ.λπ.) μπορεί να προκληθεί ασφυξία από την εκτόπιση του οξυγόνου από βιοαέριο. Το
βιοαέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, με σχετική πυκνότητα περίπου 1,2 kg/Nm³, αλλά έχει την
τάση να διασπάται στα συστατικά του. Το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι βαρύτερο (Πυκνότητα =
1,85 kg/m³) κατέρχεται στα χαμηλότερα στρώματα ενώ το μεθάνιο, που είναι ελαφρύτερο
(Πυκνότητα = 0,72 kg/m³), ανέρχεται στην ατμόσφαιρα. Για τους λόγους αυτούς, σε κλειστούς
χώρους πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζεται ικανοποιητικός εξαερισμός.
Επιπλέον, στη μονάδα θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός ασφάλειας (π.χ. συσκευές προειδοποίησης
αερίου, προστασία αναπνοής κλπ.) σε όλους τους κλειστούς χώρους.
Διαφυγή αερίου και πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης: Υπό ορισμένες συνθήκες, το βιοαέριο σε
συνδυασμό με τον αέρα μπορεί να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό αέριο μείγμα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς
και έκρηξης μπορεί να συμβεί κοντά στους χωνευτές και τις δεξαμενές αερίου. Κατά συνέπεια, κατά
τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων βιοαερίου πρέπει να τηρούνται
συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας. Αν και, στις περιπτώσεις των μονάδων βιοαερίου, οι εκρήξεις
συμβαίνουν μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην
περίπτωση των ανοικτών φλογών, ανάφλεξης των κυκλωμάτων των ηλεκτρικών συσκευών ή πτώσης
κεραυνών. Η μονάδα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μην επιτρέπει την εισροή οξυγόνου εντός του
βιοαερίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκρηκτικές καταστάσεις. Η μονάδα διαθέτει
συστήματα ανίχνευσης αερίων με συναγερμό, όπου περιλαμβάνεται το μεθάνιο και το υδρόθειο.
Παράλληλα σημειώνεται ότι η μονάδα διαθέτει κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας
εναρμονισμένο πλήρως με τους Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.
Άλλοι κίνδυνοι: Εκτός από τους κινδύνους δηλητηρίασης και ασφυξίας, υπάρχουν και άλλοι πιθανοί
κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τις δραστηριότητες σε μία μονάδα παραγωγής βιοαερίου, που είναι οι εξής:
Στις πιθανές αιτίες ατυχημάτων περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι πτώσης από σκάλες ή μη καλυμμένες
περιοχές (π.χ. χοάνες τροφοδοσίας, φρεάτια συντήρησης) ή τραυματισμού από τα κινητά μέρη της
μονάδας (π.χ. αναδευτήρες). Μηχανήματα όπως οι αναδευτήρες, οι αντλίες και ο εξοπλισμός
τροφοδοσίας λειτουργούν με ρεύμα υψηλής τάσης. Η μη σωστή λειτουργία αυτών ή πιθανά
ελαττώματα της μονάδας ΣΗΘ μπορούν να οδηγήσουν σε μοιραίες ηλεκτροπληξίες.
Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι εγκαυμάτων λόγω των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης των μονάδων
βιοαερίου (π.χ. ψύκτες των μηχανών, θέρμανση χωνευτών, αντλίες θερμότητας). Αυτό ισχύει επίσης
για τμήματα της μονάδας ΣΗΘ και για τον πυρσό αερίου.
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Προκειμένου να αποφευχθούν αυτοί οι τύποι ατυχημάτων, πρέπει να τοποθετηθούν ευκρινείς
προειδοποιητικές σημάνσεις στα αντίστοιχα τμήματα της μονάδας και πρέπει να εκπαιδευτεί
κατάλληλα το προσωπικό λειτουργίας.
Έκτακτες συνθήκες κινδύνου μπορεί να αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:


Ατύχημα ή εκτροχισμός φορτηγού αυτοκινήτου. Οι οδηγοί αλλά και το προσωπικό της
εταιρείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.



Κίνδυνος στις κτιριακές δομές. Ο χώρος έχει κατάλληλα ανοίγματα και διαδρόμους
διαφυγής. Αερίζεται επαρκώς και ταυτόχρονα υπάρχει φυσικός φωτισμός σε περίπτωση
ατυχήματος. Τα δάπεδα δεν είναι ολισθηρά και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα.



Ατυχήματα από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο
στη λειτουργία των μηχανημάτων. Υπάρχουν τοποθετημένοι προφυλακτήρες στα επικίνδυνα
σημεία του εξοπλισμού ενώ το προσωπικό θα πρέπει να φέρει διαρκώς εξοπλισμό
προστασίας (γάντια, γυαλιά, στολή και ειδικά παπούτσια).

Κίνδυνος από πυρκαγιά. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η μονάδα
θα πρέπει να έχει θεωρημένη άδεια πυρασφάλειας αλλά και εγκατεστημένους σταθμούς
πυρασφάλειας όπου προβλέπεται. Τέλος, το προσωπικό θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένο σε
θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση έκτακτων σημαντικά επιβαρυντικών καταστάσεων για το περιβάλλον, που μπορεί να
οφείλονται σε προβληματική λειτουργία του εργοστασίου ή ατύχημα, πρέπει να ενημερώνεται
άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και του ΥΠΕΚΑ. Η εταιρία πρέπει να
προβαίνει σε ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις στη λειτουργία του εργοστασίου για την αποκατάσταση
της βλάβης ή/και την άρση της υπέρβασης.
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
7.1.

Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων

Η επιλογή της ευρύτερης περιοχής για την εγκατάσταση της μονάδας, βασίστηκε στην ύπαρξη ικανού
αριθμού μονάδων (πτηνό-κτηνοτροφικές μονάδες) οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες
οργανικών αποβλήτων. Επιπλέον, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται κατά κύριο λόγω από
γεωργικές καλλιέργειες, από της οποίες η μονάδα θα μπορεί μελλοντικά να προμηθεύεται και
οργανικές καλλιέργειες (ενσίρωμα καλαμποκιού, άχυρο κ.α.).
Τα ενεργειακά δεδομένα που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα απόβλητα και τις συγκεκριμένες
καλλιέργειες, αποτελούν το κύριο κριτήριο για την κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας η οποία καθίσταται εν γένει βιώσιμη και
θα συμβάλει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
Είναι δεδομένο, ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ποιότητα της
ατμόσφαιρας, προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, συνεπώς η σημασία της
συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
είναι καίρια. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στο ότι το μέγεθος αυτό είναι ένας από τους δείκτες
μέσω των οποίων αξιολογείται και η πρόοδος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου εμφανίζουν σταθερά ανοδική τάση την τελευταία δεκαετία,
παρακολουθώντας το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Μεταξύ των 6 αερίων του θερμοκηπίου,
σημαντικότερα είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το μεθάνιο (CH4), με συνεισφορά 80% και
8% αντίστοιχα.
Η παραγωγή και χρήση ενέργειας είναι η σημαντικότερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα
του CO2, ενώ η διάθεση των απορριμμάτων και ο αγροτικός τομέας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο
ευθύνης για την παραγωγή CH4. Τέλος, το μερίδιο ευθύνης της βιομηχανίας εντοπίζεται στις
εκπομπές CO2 (πχ. από την παραγωγή τσιμέντου) καθώς και στις εκπομπές φθοριούχων ενώσεων.
Ειδικότερα, από την ανάλυση της συνεισφοράς των τομέων ενεργειακής ζήτησης στις εκπομπές CO2
προκύπτει το υψηλό μερίδιο ευθύνης της ηλεκτροπαραγωγής και δευτερευόντως των μεταφορών.
Πέραν αυτών η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας
σε ότι αφορά στην κάλυψη ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα
με όσα ορίζει η υπό έκδοση Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι συνεπώς φανερό ότι η επίτευξη
του στόχου του Κιότο θα απαιτήσει πολύ έντονες προσπάθειες στο αμέσως προσεχές μέλλον. Οι
βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής σχετικά με την Κλιματική μεταβολή είναι, στο
πλαίσιο αυτό, οι εξής :


Δραστική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ, με πρώτο στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους
στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2010 στο 20,1%, σύμφωνα και με
τη σχετική κοινοτική οδηγία.



Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.



Μέτρα περιορισμού άλλων αερίων του θερμοκηπίου.
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Θεσμικά μέτρα.

Έτσι η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα (στόχος 20,1%) έχει
εξαιρετικά υψηλή προτεραιότητα, λόγω διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και εθνικών
στρατηγικών επιλογών συνδεόμενων με το παγκόσμιας σημασίας πρόβλημα των αερίων του
θερμοκηπίου.
Για την ορθή αποτίμηση της σημερινής κατάστασης, σε συνάρτηση με τους παραπάνω στόχους και
άξονες δράσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συμβολή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι
σήμερα έχει βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ οι
υπόλοιπες πηγές παραμένουν περιθωριακές με μία μικρή αύξηση στα αιολικά πάρκα την τελευταία
τριετία. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα περιθώρια για την περαιτέρω αξιοποίηση υδροηλεκτρικής
ενέργειας, τουλάχιστον με τη μορφή των μεγάλων μονάδων, έχουν συρρικνωθεί πλέον σημαντικά,
γίνεται σαφές ότι για να υπάρξει αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή απαιτείται η
στροφή και σε νέες πηγές.
Με βάση όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος, η
έννοια της μηδενικής λύσης, που συνεπάγεται τη μη κατασκευή του έργου για ηλεκτροπαραγωγή και
όλα τα κατ' επέκταση αρνητικά επακόλουθα που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως. Μια τέτοια λύση
αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν και
στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων.
∆εν εξετάζεται άλλη εναλλακτική λύση όσον αφορά στην τεχνολογία καθώς η προτεινόμενη
επένδυση είναι η πλέον ενδεδειγμένη βάση του υπάρχοντος τεχνο-οικονοµικού πλαισίου για την
ενέργεια και τη προστασία του περιβάλλοντος.
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου αναπτύσσονται σχεδόν αποκλειστικά γεωργικές και κτηνοτροφικές
δραστηριότητες, μικρού και μέσου μεγέθους. Στην περιοχή ακτίνας 1Km γύρο από το γήπεδο
εγκατάστασης υπάρχουν κτηνοτροφικές µονάδες, αγροί και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Η χωροθέτηση της εγκατάστασης βρίσκεται σε συμφωνία µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας (ΚΥΑ
49828/08, ΦΕΚ 2464/Α/3-12-08).
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα διερεύνησης των
εναλλακτικών λύσεων. Για κάθε µία από τις λύσεις εξετάσθηκε η εφικτότητα, το επιχειρηματικό
ενδιαφέρον και οι προοπτικές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για κάθε µία από αυτές τις
παραμέτρους δόθηκε μια βαθμολογία από το 0 έως το 5, όπου το 5 αντιπροσωπεύει τη θετικότερη
αξιολόγηση της παραμέτρου. Το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών έδωσε τη συνολική
βαθμολογία της εναλλακτικής λύσης.
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Πίνακας 44: Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων εκμετάλλευσης

2

Εγκατάσταση σε γεωργική
έκταση

1

Ηλεκτροπαραγωγή με καύση
άλλου είδους βιομάζας

Εναλλακτική
Λύση

Εφικτότητα
Σχολιασμός

Η λύση είναι τεχνικά και
οικονομικά εφικτή

Η λύση είναι τεχνικά και
οικονομικά εφικτή

Επιχειρηματικό ενδιαφέρον
Β1

Σχολιασμός

5

Η αξιοποίηση αποβλήτων κτηνοτροφικών και
πτηνοτροφικών μονάδων αποτελεί ζήτημα
ύψιστης σημασίας για την περιοχή λόγω της
ύπαρξης πολλών μονάδων σε εγγύτητα.
Η καύση στερεής βιομάζας προϋποθέτει τη
συνεχή παροχή Α’ ύλης, µε σημαντική δέσμευση
µε τους παραγωγούς.
Χειρότερη τιμολογιακή πολιτική πώλησης
ρεύματος
Μηδενική αξιοποίηση θερμικής ενέργειας
Προβληματική περιβαλλοντική αδειοδότηση.

5

Μεγαλύτερο κόστος γης, υποδομών και οδών
πρόσβασης
Εξασφαλισμένες Α’ ύλες.
Δύσκολη αδειδότηση.
Καλύτερη εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας σε
παρακείμενες εγκαταστάσεις
Έλλειψη ευελιξίας και σημαντικά προσκόµατα
του δικτύου ΔΕΗ σε ότι αφορά την υλοποίηση
των έργων μεταφοράς θερμότητας
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Περιβαλλοντική αξιολόγηση

Β

Β2

Σχολιασμός

Β3

2

Η αξιοποίηση αποβλήτων πτηνόκτηνοτοροφείων δύναται να δώσει οριστική
λύση σε υφιστάμενα προβλήματα διαχείρισης
μεγάλης κλίμακας στην περιοχή.

1

8

2

Μικρές σε έκταση και σημασία περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Ευνοϊκή επίδραση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο
της περιοχής λόγω της απορρόφησης
αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα.
Ευνοϊκή επίδραση στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ένταξη σε περιοχή που δεν έχει άλλες
παρόμοιες μονάδες

4
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4

Σχολιασμός

Επιχειρηματικό ενδιαφέρον
Β1

Σχολιασμός

Προτεινόμενο έργο

3

Εφικτότητα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Η λύση είναι τεχνικά και
οικονομικά εφικτή

5

Ελεγχόμενο επιχειρηματικό ρίσκο βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας για ΑΠΕ.
Εξασφαλισμένες Α’ ύλες.
Σχετικά μικρό κόστος επένδυσης.
Γειτνίαση µε τους χώρους «παραγωγής» Α’ υλών

Μηδενική
λύση

Εναλλακτική
Λύση

Φορέας Έργου:

Η μηδενική λύση είναι
προφανώς μια εφικτή
επιλογή

5

Μηδενικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
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Περιβαλλοντική αξιολόγηση

Β

Β2

Σχολιασμός

Β3

5

Μικρές σε έκταση και σημασία περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Ευνοϊκή επίδραση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο
της περιοχής λόγω της απορρόφησης
αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα.
Ευνοϊκή επίδραση στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

3

13

0

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μηδενικής
λύσης αξιολογούνται ως ανύπαρκτες.

5

10
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7.2.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Εναλλακτική λύση ως προς τη θέση

Αρχικά η μονάδα βιοαερίου είχε σχεδιαστεί να εγκατασταθεί στη θέση «Στρόγγυλος» της Τ.Κ. Κάτω
Λαψίστας, της Δ.Ε. Πασσαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα και με την υπ. αριθμ. 7099/16-01-2018
(ΑΔΑ : Ψ2ΨΖΟΡΙΓ – ΥΔΧ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αλλά λόγω οικονομικών
διαφορών στο στάδιο της αγοράς του αγροτεμαχίου αποφασίστηκε η αλλαγή της θέσης
εγκατάστασης. Χάρτης με τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης παρατίθεται στο κεφάλαιο 15 της
παρούσης.

7.3.

Μηδενική λύση

Είναι δεδομένο, ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ποιότητα της
ατμόσφαιρας, προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, συνεπώς η σημασία της
συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
είναι καίρια. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στο ότι το μέγεθος αυτό είναι ένας από τους δείκτες
μέσω των οποίων αξιολογείται και η πρόοδος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής
της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του
θερμοκηπίου. Ειδικότερα για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020,
προβλέπεται :


20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,



20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και



20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις εκπομπές
αερίων ρύπων του θερμοκηπίου είναι μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση
με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση.

Η Ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών
πολιτικών, με το Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ
στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40 % συμμετοχή των ΑΠΕ
στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές. Συγκεκριμένα
οι εθνικοί στόχοι για το 2020, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των ενεργειακών μοντέλων,
αναμένεται να ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13300 MW
από ΑΠΕ (από περίπου 4000 MW σήμερα), όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με
προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με 7500 MW, υδροηλεκτρικά με 3000 MW και τα ηλιακά με περίπου
2500 MW, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, των θερμικών
ηλιακών συστημάτων, αλλά και των εφαρμογών βιομάζας.
Με βάση όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος, η
έννοια της μηδενικής λύσης, που συνεπάγεται τη μη κατασκευή του έργου για ηλεκτροπαραγωγή θα
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αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων που αυτές
προσφέρουν και στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων.

7.4.

Συμπεράσματα

Από τον πίνακα ανάλυσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων εκμετάλλευσης προκρίνεται
αυτή της κατασκευής του προτεινόμενου έργου, δηλαδή της μονάδας παραγωγής βιοαερίου µε
αναερόβια χώνευση πτηνοτροφικών αποβλήτων/υπολειμμάτων καθώς και αποβλήτων τυροκομείου
και ελαιοτρβείων με αποτέλεσμα τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας-θερµότητας, η οποία
συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 13 μονάδων.
Από τις διαθέσιμες τεχνολογίες που εξετάστηκαν επιλέχθηκε η τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου
μέσω της αναερόβιας χώνευσης, εξαιτίας της ποιότητας των πρώτων υλών, του κόστους και της
μεγάλης εμπειρίας εφαρμογών. Βασικός λόγος επιλογής της συγκεκριμένης ισχύος είναι η
ευνοϊκότερη νομοθεσία που αφορά την διαδικασία αδειοδότησης με ισχύ μικρότερη του 1MW με
Βάση το Ν.3851/2010 άρθρο 2, παράγραφος 12.
Επίσης, απορρίφθηκαν τόσο η περίπτωση αύξησης του μεγέθους της μονάδας όσο και η περίπτωση
μείωσής της, καθώς οδηγούσαν σε μη αποδοτικές οικονομικά λύσεις. Τέλος, απορρίφθηκε η
μηδενική λύση, δηλαδή η μη κατασκευή του έργου, καθώς θα αποτελούσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη
των ΑΠΕ, στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων που αυτές προσφέρουν και στην επίτευξη των εθνικών
στόχων και υποχρεώσεων.
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8.1.

Περιοχή μελέτης

Η γεωγραφική θέση της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου και συγκεκριμένα της περιοχής μελέτης,
βρίσκεται στο Β.Δ. άκρο της χώρας, σχετικά απομονωμένη χωρικά, έχοντας προς Δ. τη θάλασσα και
προς Β. και Α. δύσβατους ορεινούς όγκους, συνδέεται με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας
κυρίως μέσω του άξονα Β-Ν. Η γεωγραφική της θέση προκαλεί ένα από τα κύρια συγκριτικά της
μειονεκτήματα, αυτό της γεωγραφικής απομόνωσης. Η θέση αυτή χαρακτηρίζεται από την
καθοριστική σημασία της οροσειράς της Πίνδου στο ανατολικό ανάγλυφο της περιοχής, με την
παρουσία πολλών ορεινών όγκων που διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη γεωμορφολογία.
Το βασικότερο κλιματολογικό στοιχείο της περιοχής παρέμβασης είναι οι ποικίλες κλιματικές
καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ποικιλία των θερμοκρασιών μεταξύ περιοχών με
διαφορετικό υψόμετρο και απόσταση από τη θάλασσα καθώς και από τις πολλές βροχές και υψηλά
επίπεδα υγρασίας που επικρατούν κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Τα μεγαλύτερα ύψη
βροχοπτώσεων σε όλη την Ελλάδα σημειώνονται στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το ετήσιο ύψος βροχής στην Πρέβεζα είναι 887mm και στα Ιωάννινα 1194mm. Σε
γενικό επίπεδο μπορεί να ειπωθεί ότι στην περιοχή παρέμβασης επικρατούν δύο κλιματικοί τύποι
Μεσογειακός τύπος και Ηπειρωτικός τύπος, οι οποίοι δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και
οποίοι διατηρούν σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος.

8.2.

Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Στην διαμόρφωση του κλίματος της ευρύτερης περιοχής μελέτης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η
παρουσία της οροσειράς της Πίνδου στα ανατολικά, αλλά και των ορεινών όγκων του Σουλίου, του
Θεσπρωτικού και του Τόμαρου δυτικότερα. Το ύψος της βροχής μεταβάλλεται με το υψόμετρο λόγω
της κάθετης προς τους ορεινούς όγκους κίνησης των αερίων μαζών. Οι μάζες αυτές ακολουθούν
ανοδική πορεία και ψύχονται με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση των υδρατμών. Η αύξηση της
βροχόπτωσης σε σχέση με το υψόμετρο συνδέεται περισσότερο με την χρονική διάρκειά της παρά
με την έντασή της. Στην ύπαρξη των ορεινών όγκων του Σουλίου και του Τόμαρου οφείλεται και η
μερική ή ολική εξάντληση των αερίων μαζών σε υδρατμούς πριν την κάθοδό τους στο οροπέδιο των
Ιωαννίνων (ομβροσκιά) με αποτέλεσμα την ελάττωση του ύψους της βροχής στην περιοχή. Στη
συνέχεια οι αέριες μάζες κατευθύνονται ανατολικά και με την άνοδό τους στα βουνά της Βόρειας
Πίνδου (δευτερεύουσα ομβροπλευρά) ψύχονται και προσφέρουν μεγαλύτερα ποσά βροχής απ’ ότι
στο οροπέδιο των Ιωαννίνων και πιθανά στη λεκάνη του Άραχθου η οποία περιβάλλεται από
υψηλούς ορεινούς όγκους (Μερτζάνης, 1995).
Ο Μερτζάνης (1995) προκειμένου να καθορίσει το γενικό τύπο κλίματος και τα επιμέρους κλιματικά
δεδομένα τα οποία επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χρησιμοποίησε στοιχεία 28
μετεωρολογικών σταθμών. Οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό λειτουργούν με ικανοποιητική
διάρκεια και αξιοπιστία παρατηρήσεων. Με βάση τα δεδομένα των σταθμών ο συγγραφέας κάνει
παρατηρήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία αέρα και τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα εστιάζοντας

97

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

την προσοχή του κυρίως στους σταθμούς που βρίσκονται στο Άκτιο, την Άρτα, στο Λούρο, τα
Ιωάννινα, τα Πράμαντα και το Μέτσοβο.
Όσον αφορά στη θερμοκρασία αέρα προκύπτει ότι η μέση ετήσια πορεία της παρουσιάζει σε όλους
τους σταθμούς απλή ετήσια κύμανση με ελάχιστα τον μήνα Ιανουάριο. Εξαίρεση αποτελεί ο σταθμός
του Μετσόβου που εμφανίζει ελάχιστα τον μήνα Φεβρουάριο. Τα μέγιστα παρουσιάζονται κατά τον
μήνα Αύγουστο για τους σταθμούς Ακτίου και Άρτας ενώ για τους υπόλοιπους σταθμούς
εμφανίζονται τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ίδιος συγγραφέας το ετήσιο
θερμοκρασιακό εύρος ανέρχεται σε 15,7 οC στο Άκτιο, σε 17,7 οC στην Άρτα, σε 20,5 οC στα Πράμαντα
και σε 25,4 οC το Μέτσοβο.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες τιμές το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως εύκρατο,
ήπιο και μεταβάλλεται σε ηπειρωτικό όσο απομακρυνόμαστε από την ακτή. Το γεγονός αυτό γίνεται
εμφανές από την σύγκριση των τιμών των σταθμών Ακτίου και Μετσόβου.
Όσον αφορά στις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες αέρος του συνόλου των σταθμών οι τιμές που
καταγράφονται παρουσιάζουν διαφοροποίηση συγκρινόμενες μεταξύ τους, η οποία γίνεται εμφανής
ιδιαίτερα κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Ιουνίου. Οι τιμές των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών
παρουσιάζουν μείωση κατά σειρά στους σταθμούς Άκτιο, Άρτα, Ιωάννινα, Πράμαντα και Μέτσοβο.
Οι παρατηρήσεις του συγγραφέα υποδεικνύουν σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και του υψομέτρου
των σταθμών. Το γεγονός αυτό καθιστά εμφανή τη βαρύτητα της συμμετοχής των κλιματολογικών
συνθηκών σε γεωμορφολογικές διεργασίες, σε συνδυασμό με τα μορφομετρικά και μορφολογικά
στοιχεία μίας περιοχής.
Η μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασίας στο σταθμό της Άρτας παρουσιάζεται τον Αύγουστο και
λαμβάνει την τιμή των 32,4 οC ενώ η μέση ελάχιστη θερμοκρασία στον ίδιο σταθμό είναι 4,8 οC και
εμφανίζεται τον Ιανουάριο. Η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία έφθασε στο Άκτιο τους 37 οC και στην
Άρτα τους 41 οC κατά τον μήνα Αύγουστο, ενώ στα Ιωάννινα έλαβε την τιμή των 41,2 οC τον μήνα
Ιούλιο. Η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίστηκε και στους τρεις σταθμούς τον Ιανουάριο με
τιμή -3,6 οC, -7,2 οC και -13 οC στο Άκτιο, την Άρτα και τα Ιωάννινα αντίστοιχα. Ο συγγραφέας
επισημαίνει πως το εύρος μεταξύ των απολύτων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών αυξάνεται
από τους παράκτιους προς τους ηπειρωτικούς σταθμούς γεγονός που εκφράζει σαφώς την επίδραση
της θάλασσας στην θερμοκρασία του αέρα.
Για την εκτίμηση της πορείας του μέσου ετήσιου ύψους βροχόπτωσης ο συγγραφέας χρησιμοποίησε
στοιχεία από τους σταθμούς του Ακτίου, της Άρτας του Λούρου των Ιωαννίνων, των Πραμάντων και
του Μετσόβου. Η πορεία αυτή χαρακτηρίζεται ως απλή στους πέντε πρώτους σταθμούς και ως διπλή
στον σταθμό του Μετσόβου με κύριο μέγιστο 215,6 mm το Νοέμβριο και δευτερεύον 146,8 mm το
Μάιο. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται το Δεκέμβριο στο σταθμό των Πραμάντων και φθάνουν
τα 369,7 mm και οι χαμηλότερες εμφανίζονται τον Ιούλιο στο Άκτιο φθάνοντας τα 9,3 mm. Η τάση
του συνόλου των σταθμών είναι η εμφάνιση των μεγίστων κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοεμβρίου
– Δεκεμβρίου και των ελαχίστων κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο. Δεν διαπιστώνονται μεγάλες
διαφορές στις τιμές του ύψους βροχής των σταθμών για την περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου.
Το μικρότερο ύψος βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται στις ακτές του Ιονίου
και την παράκτια πεδινή περιοχή και δεν ξεπερνά τα 1200 mm. Ύψος βροχής μεταξύ 1200 και 1600
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mm εμφανίζεται στις πεδινές περιοχές της Άρτας και στο οροπέδιο των Ιωαννίνων, ενώ τα
μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 1600 και 2000 mm, εμφανίζονται κατά
σειρά μειούμενου ενδιαφέροντος στα Όρη Τζουμέρκα, το Όρος Τόμαρος και το Όρος Μιτσικέλι. Στο
βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής του Άραχθου εμφανίζεται μία ζώνη χαμηλότερου ύψους
βροχόπτωσης σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οφείλεται στην
επίδραση των ορεινών όγκων οι οποίοι παρεμβάλλονται στην πορεία των νεφών από δυτικά προς
ανατολικά και δημιουργούν συνθήκες ομβροσκιάς. Η αύξηση του ύψους βροχής είναι ανάλογη της
αύξησης του υψομέτρου και ο συνολικός όγκος ύδατος που δέχεται η ευρύτερη λεκάνη απορροής σε
ετήσια βάση είναι 5,8 km σύμφωνα με τους υπολογισμούς του συγγραφέα, ο οποίος εφάρμοσε τη
μέθοδο των ισοϋετών καμπυλών.
Για τον καθορισμό των κλιματολογικών συνθηκών που επιδρούν στην περιοχή μελέτης
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Ιωαννίνων ιδιοκτησία του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Βρίσκεται στο κέντρο της Ανατολής Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 475 μέτρων.
Το ύψος των αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας είναι στα 2 m ενώ το ύψος του ανεμομέτρου
επίσης στα 5 m.
Ακολουθούν πίνακες με δεδομένα θερμοκρασίας, υετού και ανέμου της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, για το σταθμό Ιωαννίνων, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την κατανόηση της
γενικότερης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά μικροκλίματος δεν απαντώνται στην υπό μελέτη περιοχή και δεν κρίνεται σκόπιμο
στα πλαίσια της να αναλυθεί το κατά τόπους μικροκλίμα της περιοχής.
Πίνακας 45 : Γενικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά στην ευρύτερη περιοχή για το έτος 2018

Υψηλά/Χαμηλά
Υψηλότερη θερμοκρασία
Χαμηλότερη θερμοκρασία

34,2 °C (Σεπτέμβριος)
-7,3 °C Δεκέμβριος)

Υψηλότερη μέση θερμοκρασία
Χαμηλότερη μέση θερμοκρασία

19,3 °C
6,0 °C

Ύψος βροχής - max
Ύψος βροχής - min

57,4 mm (Νοέμβριος)
3,6 (Ιούνιος)

Συνολική ετήσια βροχόπτωση

1.092,40 mm

Υψηλότερη Μέση Ταχύτητα Ανέμου
Χαμηλότερη Μέση Ταχύτητα Ανέμου

3,9 km/hr (Σεπτέμβριος)
1,4 km/hr (Μάιος)
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8.2.1 Θερμοκρασία
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Εικόνα 15 : Διάγραμμα διακυμάνσεων της θερμοκρασίας για την μέση, την υψηλότερη και τη χαμηλότερη θερμοκρασία ανά μήνα για την περιοχή μελέτης
(έτη 2007-2018 Πηγή: ΕΜΥ)
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8.2.2 Βροχοπτώσεις
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Εικόνα 16 : Διάγραμμα διακύμανσης Βροχόπτωσης ανά μήνες έτους για την περιοχή μελέτης (έτη 2007-2018 Πηγή: ΕΜΥ)
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8.2.3 Ένταση ανέμου
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Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

8.3.1 Γενικά
Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσωπεύει το 7% της συνολικής έκτασης της Χώρας. Ο Νομός Ιωαννίνων
καταλαμβάνει το 54% της έκτασης της Περιφέρειας, οι Νομοί Άρτας και Θεσπρωτίας το 18% και 17%
αντίστοιχα, και ο Νομός Πρεβέζης το 11%. Αναφορικά με την κατανομή της έκτασης κατά
υψομετρικές ζώνες, ο περισσότερο “ορεινός” νομός είναι ο Νομός Ιωαννίνων (85% της έκτασής του
είναι ορεινή και 3% πεδινή), ενώ περισσότερο “πεδινός” είναι ο Νομός Πρεβέζης (οι πεδινές εκτάσεις
αντιπροσωπεύουν το 33% της έκτασης του νομού και οι ορεινές το 47%).

8.4.

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Η περιοχή μελέτης, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ΒΔ Ελλάδας αποτελούν τμήμα των Εξωτερικών
Ελληνίδων. Για το διαχωρισμό των Ελληνίδων αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο όρος "ζώνες" (Kober, 1929),
ενώ αργότερα από το Renz (1955) χρησιμοποιήθηκε ο όρος "ισοπικές", προκειμένου ο διαχωρισμός
τους να στηριχθεί στις αποθετικές φάσεις των ιζημάτων της κάθε ζώνης. Αργότερα από τον Aubouin
(1965), χρησιμοποιήθηκαν για το διαχωρισμό των Ελληνίδων σε ζώνες οι όροι του
"μειογεωσύγκλινου" και του "ευγεωσύγκλινου".
Η Ιόνιος ή Αδριατικοϊόνιος ζώνη ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες, απαντά στην Ήπειρο (Renz, 1995;
Abouin, 1959; Bornovas, 1961; B.P., 1971; IGRS-IFP, 1966; Decourt et al., 1977, 1985; Monopolis and
Bruneton, 1982; Guzzetta, 1982; Karakitsios, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995.), στα ανατολικά τμήματα
των νησιών του Ιονίου Πελάγους, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο, καθώς και στα νησιά
της Δωδεκανήσου, Κάρπαθο και Ρόδο (Renz, 1955; Bornovas, 1961; Bassias, 1984; Bonneau, 1973;
Aubouin & Dercourt, 1970.). Επίσης αναπτύσσεται στην Αιτωλοακαρνανία, στη ΒΔ Πελοπόννησο (Εικ.
2.3) (I.G.S.R. & I.F.P., 1966; B.P., 1971; Aubouin & Dercourt, 1962; Thiebault, 1982.) και στο
νοτιοδυτικό τμήμα της Αλβανίας (Fili & Bare, 1994). Σε νοτιότερες περιοχές της Πελοποννήσου και
στην Κρήτη εμφανίζεται μεταμορφωμένη, αντιπροσωπευόμενη από το σχηματισμό των Πλακωδών
Ασβεστολίθων. (Bornovas, 1961; Bonneau, 1973; Thiebault, 1977, 1978).
Η Ιόνιος ζώνη κατά τον Bourcart (1922) χαρακτηρίστηκε ως αυτόχθονη. Αποτελούσε μια
υποθαλάσσια αύλακα (Aubouin, 1959) που παρεμβαλλόταν ανάμεσα στο υποθαλάσσιο ύβωμα της
Απούλιας (δυτικά) και στο ύβωμα της ζώνης Γαβρόβου (ανατολικά). Η αύλακα αυτή δεν ήταν
συνεχής, αλλά διακοπτόταν από υβώματα, τα οποία άλλοτε προκαλούσαν μείωση του πάχους των
ιζημάτων και άλλοτε στρωματογραφικά κενά δημιουργώντας ασυμφωνίες. Τα υβώματα αυτά
αντιστοιχούν με τις σημερινές θέσεις των αντικλίνων.
Η Ιόνιος ζώνη έχει διαιρεθεί σε τρεις υποζώνες, την εσωτερική (ανατολική), την κεντρική και την
εξωτερική Ιόνιο υποζώνη (δυτική), λόγω της αξιόλογης διαφοράς στα πάχη των σχηματισμών που την
αποτελούν, όπως αρχικά είχε προτείνει ο (Aubouin, 1959) και διαπιστώθηκε αργότερα από το I.G.S.R.
& I.F.P. (1966). Επιπλέον υποδιαιρέσεις της κεντρικής και εξωτερικής Ιονίου ζώνης διακρίθηκαν από
το I.G.S.R. & I.F.P. (1966) και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν από τους Richter (1976), Wilsphaar (1995),
Bellas et al. (1995), Bellas (1997). Η ιζηματογένεση στο χώρο της Ιονίου αύλακας ήταν συνεχής από
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το Τριαδικό έως το Ανώτερο Ηώκαινο με εξαίρεση κάποιες θέσεις, όπου διαπιστώνονται διακοπές
στη ιζηματογένεση με ασυμφωνίες κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού σε περιοχές της Ηπείρου και
της δυτικής Στερεάς Ελλάδας (I.G.S.R. & I.F.P., 1966).
Η ανθρακική ιζηματογένεση στη ζώνη αυτή τελειώνει στο Ανώτερο Ηώκαινο, όπου την περίοδο αυτή
λαμβάνει χώρα η μετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση με το ξεκίνημα της
απόθεσης του φλύσχη. Οι φλυσχικές αποθέσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της Ιονίου ζώνης κάθονται
σύμφωνα πάνω στους Ηωκαινικούς ασβεστολίθους, ενώ έχουν αναφερθεί και θέσεις, όπου οι δύο
αυτοί σχηματισμοί βρίσκονται σε ασυμφωνία (I.G.S.R. & I.F.P., 1966; B.P., 1971; Jenkins, 1972).
Κύριο τεκτονικό χαρακτηριστικό της ζώνης αυτής είναι τα μεγάλα ρήγματα και οι επωθήσεις ΒΔ
διεύθυνσης. Η πορεία των τεκτονικών αυτών δομών διακόπτεται από μεγάλα ρήγματα ΒΑ
διεύθυνσης, όπως συμβαίνει στη Λευκάδα και στην Κεφαλλονιά, τα οποία διαχωρίζουν περιοχές με
διαφορετικό ποσοστό συστολής. Όλες οι μεγάλες επωθήσεις της Ιονίου ζώνης έχουν λιστρικό
χαρακτήρα (Δούτσος, 1995).

8.4.1 Λιθολογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη περιοχή
Αναλυτικά οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συνέρχονται και συνθέτουν την περιοχή μελέτης είναι οι
αναφερόμενοι στα κεφάλαια που ακολουθούν, από τον νεότερο προς τον παλαιότερο
στρωματογραφικά:
Σύγχρονες αποθέσεις (al) : ασύνδετα υλικά από κροκάλες ποικίλου μεγέθους, χαλίκια, άμμους,
αργιλοαμμώδη υλικά, αργίλους και σκοτεινόχρωμους πηλούς. Η ηλικία του σχηματισμού είναι
Ολοκαινική.
Σύγχρονα τενάγη και βαλτώδεις αποθέσεις (H.sl) : ιλύες και αργιλοαμμώδεις αποθέσεις με χρώμα
τεφρόμαυρο λόγω της οργανικής ύλης που περιέχουν. Κατά θέσεις δημιουργούνται τέλματα με
καστανόμαυρες πηλούχες αργίλους. Η ηλικία του σχηματισμού είναι Ολοκαινική.
Καστανέρυθρες αδρόκοκκες άμμοι (Pt.s) : με παρεμβολές αργιλούχων άμμων χρώματος
τεφρόμαυρου μέσα στις οποίες παρατηρούνται ενστρώσεις με κόκκους χρωμίτη. Τα βαθύτερα μέλη
των αποθέσεων αυτών αποτελούνται από θαλάσσια απολιθωματοφόρα, κιτρινωπά,
ασβεσταρενιτικά στρώματα. Η ηλικία του σχηματισμού είναι Πλειστοκαινική.
Λιμαία – υφάλμυρα και θαλάσσια ιζήματα (Pls-Pt) : τα βαθύτερα μέλη αποτελούνται από λιμναίες
κιτρινωπές αργιλούχες άμμους και τεφρόμαυρες αργίλους με λεπτές ενστρώσεις λιγνίτη (10 – 20 cm),
μερικές φορές φακοειδούς μορφής. Τα ιζήματα αυτά μεταβαίνουν προς τα πάνω σε καστανόχρωμα
υλικά με κερατολιθικές λατύπες, άμμους που κατά θέσεις περιέχουν διάσπαρτες χαλαρά
συγκολλημένες κροκάλες, χαλαρούς καστανέρυθρους πάγκους ψαμμιτών και ελαφρά συνεκτικών
κροκαλοπαγών υφάλμυρης φάσης. Στα ανώτερα μέλη παρατηρούνται ενστρώσεις με Ostrea που
υποδηλώνει θαλάσσια προέλευση. Η ηλικία του σχηματισμού ανάγεται στο Ανώτερο Πλειόκαινο έως
κατώτερο Πλειστόκαινο.
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8.4.2 Σεισμικότητα Περιοχής
Η σεισμικότητα και η ενεργός τεκτονική είναι σημαντικά στοιχεία για τον χωροταξικό σχεδιασμό μιας
περιοχής και συνήθως σχετίζονται μεταξύ τους. Η σεισμικότητα είναι µία έννοια η οποία αφορά
κάποια συγκεκριμένη περιοχή και δείχνει το πόσο ισχυροί και πόσο συχνοί είναι οι σεισμοί που
γίνονται σ’ αυτήν. Έτσι µμπορούν να ληφθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα γενικής φύσης. Σχετικά
θέματα αντιμετωπίζει ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ - 2003). Σύμφωνα µε τον Ε.Α.Κ. 2003 (ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ-2003 τροποποιημένος σύμφωνα µε την υπ’ αριθµ.
∆117α/115/ΦΝ 275 Υ.Α (ΦΕΚ1154/12-8-03), η περιοχή του έργου ανήκει στην κατηγορία σεισμικής
επικινδυνότητας Ι.
Η πρόσφατη αλλαγή των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας δεν επέφερε μεταβολή στην τιμή του α,
που είναι η ίδια και ίση µε 0,16.
Από τον πίνακα 2.2 του Ε.Α.Κ. - 2003 λαμβάνεται τιμή σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους
Α = 0,16 g = 0,16 Χ 9,81 m/sec2, δηλαδή Α= 1,56 m/sec2
Οι Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας είναι 3 (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) και την μέγιστη επικινδυνότητα την
έχει η ζώνη III. Οι σεισμοί της περιοχής χαρακτηρίζονται μικρής εντάσεως με τα μεγαλύτερα ποσοστά
μεταξύ 3,5 και 5 βαθμών της κλίμακας Richter.

8.5.

Φυσικό περιβάλλον

Η βλάστηση της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλη ποικιλότητα σε τύπους
φυσικών οικοτόπων, οι οποίοι εντάσσονται σε επί μέρους ενότητες και ζώνες βλάστησης. Από τους
τύπους βλάστησης της περιοχής, η παραλίμνια βλάστηση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό βιότοπο για
τη διατήρηση των πληθυσμών της κιτρινομπομπίνας, του λοφιοφόρου τρίτωνα, της βαλτοχελώνας
και του σπιτόφιδου, ενώ επιπλέον αποτελεί και το μοναδικό ενδιαίτημα για έναν πολύ μικρό και
απομονωμένο πληθυσμό βίδρας. Κατά συνέπεια, χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και εφαρμογής
διαχειριστικών μέτρων προστασίας.
Τα ενδιαιτήματα των ρηχών νερών γύρω από τη λίμνη θεωρούνται επίσης ως σημαντικός τύπος
βιοτόπου, των οποίων η κατάσταση και η ποιότητα των νερών πρέπει να υπόκεινται σε τακτικούς
ελέγχους.
Οι λιβαδικές εκτάσεις αποτελούν με τη σειρά τους βιότοπο μεγάλης σημασίας για τα ερπετά και
ειδικότερα την οχιά, είδος σπανιότατο, που επιβιώνει αποκλειστικά σε αυτόν τον τύπο
ενδιαιτήματος.
Οι θαμνώνες συνιστούν το πιο πλούσιο ενδιαίτημα μέσα στα όρια της περιοχής μελέτης, και είναι
σημαντικότατοι για τη διατήρηση της ερπετοπανίδας και ενός μεγάλου μέρους της πανίδας των
θηλαστικών.
Το αμέσως πλουσιότερο ενδιαίτημα για την πανίδα των σπονδυλοζώων της περιοχής είναι η αγρόοικιστική ζώνη. Πρέπει να τονιστεί πως ο πλούτος του ενδιαιτήματος αυτού επικεντρώνεται σχεδόν
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αποκλειστικά στην ποικιλόμορφη ζώνη του αγροτικού μωσαϊκού, η οποία αποτελεί σημαντική
δεξαμενή βιοποικιλότητας για τα ερπετά και τα θηλαστικά.
Όσον αφορά την πανίδα η περιοχή μελέτης φιλοξενεί υψηλό αριθμό σπονδυλοζώων – περί το 30%
των σπονδυλοζώων της Ελλάδας απαντά στην περιοχή – ενώ αντιπροσωπεύονται όλες οι βασικές
ταξινομικές βαθμίδες αυτών, ένδειξη της υγείας και ποικιλότητας του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερη
σημασία έχει η περιοχή για τα αμφίβια και τα ερπετά.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα αμφίβια, η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί από τους πιο σημαντικούς
βιότοπους στη χώρα, αφού φιλοξενεί το 53% των αμφιβίων της Ελλάδας. Έτσι, από τα 17 είδη
αμφιβίων της Ελλάδας, τα 6 απαντούν στην περιοχή, ενώ από τις 6 οικογένειες αμφιβίων, οι 5
εκπροσωπούνται στην περιοχή.
Σε ότι αφορά τα ερπετά, η ερπετοπανίδα της περιοχής μελέτης είναι εξαιρετικά πλούσια, ανερχόμενη
σε 24 είδη από τα 55 είδη χερσαίων ερπετών της χώρας (ποσοστό 44%). Συνολικά η περιοχή μελέτης
καταλαμβάνει 8 οικογένειες ερπετών, από τις 15 που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο, ποσοστό
ιδιαίτερα υψηλό και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο της ταξινομικής βιοποικιλότητας.
Συνολικά, αντιπροσωπεύονται στην περιοχή 12 οικογένειες θηλαστικών, ενώ καταγράφηκαν 20 είδη,
από τα 115 είδη θηλαστικών της Ελλάδας (ποσοστό 17%).
Ο υγρότοπος της λίμνης Παμβώτιδας διαθέτει μια αξιόλογη ορνιθοπανίδα, η σύνθεση της οποίας
δικαιολογεί την ένταξή του στο δίκτυο των Περιοχών Ειδικής Προστασίας, βάσει της Κοινοτικής
Οδηγίας 79/409. παρά το γεγονός ότι κανένα από τα είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή δεν
παρουσιάζει πληθυσμούς σημαντικούς σε διεθνές επίπεδο, ο πλούτος της ορνιθοπανίδας και η
παρουσία μεγάλου αριθμού προστατευόμενων ειδών αυτής προσδίδουν ιδιαίτερη ορνιθολογική
αξία στην περιοχή.
Εν τούτοις, η αξία της ορνιθοπανίδας για την περιοχή δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως από τη σημερινή
κατάσταση των πληθυσμών της στον υγρότοπο και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό συμβαίνει γιατί ο
υγρότοπος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, που προκύπτουν από την απουσία πλαισίου για η
διαχείριση και προστασία του. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η διόγκωση προβλημάτων, όπως
η επέκταση της υπερυδατικής βλάστησης σε βάρος των ελεύθερων επιφανειών νερού, το συνεχές
«μπάζωμα» - η πρόσχωση δηλαδή – του υγρότοπου, το εντεινόμενο πρόβλημα ευτροφισμού, καθώς
και η έλλειψη υδρολογικής διαχείρισης, προσανατολισμένης στην αύξηση της περιβαλλοντικής
ετερογένειας και της βιοποικιλότητας στον υγρότοπο. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί προϊόν της
διαρκούς υποβάθμισης, που προέκυψε από την απουσία ουσιαστικής περιβαλλοντικής διαχείρισης,
και δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση το πραγματικό δυναμικό της λίμνης Παμβώτιδας.

8.5.1 Ενδιαιτήματα της ευρύτερης περιοχής
Τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης περιλαμβάνουν:


Χερσαία οικοσυστήματα.



Υδρόβια - λιμναία - παρόχθια οικοσυστήματα.
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Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης είναι η αντιπροσωπευτικότητα των
ενδιαιτημάτων της, των οποίων η διατήρηση και καλή κατάσταση εξασφαλίζει άμεσα ή έμμεσα την
παρουσία των αντίστοιχων ειδών της πανίδας. Στην περιοχή μελέτης μπορούν να αναγνωριστούν οι
παρακάτω γενικοί τύποι ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων CORINE:


Παραλίμνια βλάστηση.



Ρηχά νερά (λιμνών και μεγάλων υδατοσυλλογών).



Ρέματα.



Υδατοσυλλογές (ορεινές, μικρές).



Λιβαδικές εκτάσεις.



Θαμνώνες.



Αγροτική - οικιστική ζώνη

Σύμφωνα με τον χάρτη χρήσεων γης της περιοχής, η εγκατάσταση τοποθετείται εντός «αγροτικές
περιοχές μη αρδευόμενες,».

Εικόνα 18 : Χάρτης Χρήσεων Γης (CORINE – Πηγή: Οικοσκόπιο)

8.5.2 Χλωρίδα και πανίδα της περιοχής
Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στην Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως (Quercetaliapubescentis) στην
υποζώνη Ostryo – Carpinion και στον αυξητικό χώρο Coccifero - Carpinetum.
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Χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία πρινώνων που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις. Αυτό
βασικά οφείλεται σε ανθρωπογενείς επιδράσεις λόγω της μεγάλης αντοχής του πουρναριού στη
βοσκή και πυρκαγιές.
Στη ζώνη αυτή αρχικά κυριαρχούσαν δάση χνοώδους και πλατύφυλλου δρυός χωρίς να αποκλείεται
και η ύπαρξη δασών από πρίνο. Από τους πρόποδες προς την κορυφή του Κασιδιάρη η βλάστηση
που παρατηρείται είναι: στα χαμηλότερα σημεία πυκνές ενώσεις με πουρνάρι (QuercusCoccifera)
βάτα (Rubusspp) και αγριοτριανταφυλλιές (Rosaspp). Ανεβαίνοντας συναντάμε Πρινώνες σε μίξη με
Γαύρο(CarpinusOrientalis), Γκορτσιά (PyrusPiraster) Άρκευθο (Juniperusspp) και άτομα Δρυός
(QuercusPetrea, Q. Pubescens).
Στα ψηλότερα σημεία καθώς και κατά θέσεις σε όλη την Ανατολική πλευρά του όρους Κασιδιάρη
υπάρχουν αμιγείς συστάδες δρυός και Δρύς σε μίξη με αείφυλλα και φυλλοβόλα πλατύφυλλα.
Επίσης συναντάμε διάσπαρτα σε όλη την έκταση άτομα Καρυδιάς (Juglansregia), Καστανιάς
(CastaneaSatina), σφένδαμου (Acermonsressylanum) και Aγριοφουντουκιές (CorulusColurna).
Κατά θέσεις συναντάμε τη διάπλαση των φυλλοβόλων πλατύφυλλων (Aestatisilva) με κύριο
δασοπονικό είδος τον Πλάτανο (Platanusorientalis), ο οποίος βρίσκεται και στον ανώροφο.
Μεσόροφος δεν υπάρχει. Στον όροφο των θάμνων συναντάμε αγριοτριανταφυλλιές (Rosaspp),
χρυσόξυλο (Cotinuscoggygria), κ.α. , ενώ στην παρεδαφιαία βλάστηση συναντάμε πόες, υδροχαρή
φυτά κ.α.
Στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Ιωαννίνων συναντάται μια μεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης,
από υποβαθμισμένα βοσκοτόπια και γυμνά σχεδόν βουνά μέχρι πυκνά δάση ορισμένα από τα οποία
είναι από τα μεγαλύτερα και παραγωγικότερα της χώρας.
Στα ορεινά μέρη, συναντώνται τα δάση της οξυάς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα μικτά δάση οξυάς –
σφενδάμου με Fagusmoesiaca, Acerplatanoides, Acerpseudoplatanus, Carpinusbetulus καθώς και τα
δάση με υβριδογενή ελάτη και μαύρη πεύκη, η οποία είναι και το κυρίαρχο είδος.
Στα χαμηλά μέρη, μέχρι το υψόμετρο των 500-600μ συναντώνται οι θαμνώνες των «αειφύλλων
πλατύφυλλων». Αντιπροσωπευτικά είδη είναι τα πουρνάρια (Quercuscoccifera), τα φιλίκια
(Phyllirealatifolia), οι αριές (Quercusilex), οι κουμαριές (Arbutusunedo), τα ρείκια (Ericaarborea). Τα
πουρνάρια συνήθως συναντώνται σε μεγάλες εκτάσεις, τους πρινώνες, σε ασβεστολιθικά εδάφη και
εμφανίζονται σε διάφορους τύπους, αμιγείς ή σε μίξη με άλλους θάμνους. Στις επιφάνειες χαμηλών
λόφων κυριαρχούν οι ασφάκες (Phlomisfructosa) ενώ κατά μήκος ρεμάτων και δρόμων πεδινών
συναντώνται θάμνοι όπως τα παλιούρια (Paliourussp.) αναμεμιγμένα με βάτα (Rubusfruticosus) και
πουρνάρια (Quercuscoccifera). Λιγοστά δέντρα συναντώνται σε αυτά τα υψόμετρα όπως λεύκες
(Populussp.), ιτιές (Salixsp.) και πλατάνια (Platanusorientalis). Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης απαντώνται οι παρακάτω τύποι
οικοτόπων.
Πίνακας 46 : Τύποι οικοτόπων της περιοχής μελέτης (Πηγή: ΕΚΒΥ)

Τύπος οικοτόπου

Κωδικός

Μονάδα (ες) βλάστησης

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση
τύπου MagnopotamionήHydrocharition

3150

Lemno - Spirodeletum polyrhizae
Hydrocharidetum morsus - ranae
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Lemno - Utricularietum vulgaris
Lemno - Azolletum filiculoides
Lemnetum gibbae
Potamogetonetum lucentis
Potamogetonetum perfoliati
Potamogetonetum crispi
Myriophylletum spicati
Nymphaeetum albae
Myriophyllo - Nupharetum
Nymphoidetum peltatae
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών
(βατραχιώδη) των ποταμών στους
πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες

3290
3260

Ceratophylletum demersi
Najadetum marinae
Potamogetonetum pectinati
Ranunculetum aquatilis
Ranunculetum baudotii

Phragmitetumcommunis
Scirpetumlacustris
Typhetumangustifoliae
Typhetumlatifoliae
Sparganietumerecti
Oenantho - Rorippetum
Eleocharidetumpalustris
Glycerietum plicatae
Helosciadetum

Καλαμώνες.

72AO

Δάση ανατολικής πλατάνου
(Platanionorientalis

92CO

Συστάδες με λευκή ιτιά και λευκή λεύκα

92AO

Salicion albae

Ελληνικά δάση πρίνου

934Α

Quercion ilicis

Δάση οστρυάς, ανατολικής γαύρου και
μικτά θερμόφιλα δάση.

925Α

Ψευδομακκί.

5350

Ostryo-Carpinion

ΥψηλοίθαμνώνεςμεJuniperusoxycedrus

5211

Ostryo-Carpinion

Ορεινά- και Ορο- μεσογειακά χέρσα εδάφη
με ακανθώδεις θάμνους

4090

Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και
θερόφυτα.

6220*

Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum

5420

Στην περιοχή μελέτης καταγράφηκαν είδη όπως:
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Platanion orientalis

Ostryo-Carpinion, Quercion frainetto

Eryngio-Bromion, Astragalo-Seslerion
Thero-Brachypodietea
Cisto-Micromerietea
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1. Σχίνος (Pistacia lentiscus)
2. Αγριελιά (Olea oleaster)
3. Μυρτιά (Myrtus communis)
4. Πουρνάρι (Quercus coccifera)
5. Αριά (Quercus ilex)
6. Φιλλύκι (Phillyrea latifolia)

8.6.

Κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον

Με επιφάνεια 9.158 τετρ. χλμ. η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το 7 % της συνολικής επιφάνειας
της Ελλάδας. Ο πληθυσμός της αυξάνεται με αρκετά μικρότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ελλάδας
και φτάνει στους 1,874,590 κατοίκους, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής
2011 του μόνιμου πληθυσμού της χώρας, αποτελώντας το 3.11 % του πληθυσμού της χώρας. Η
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με 167.901 κατοίκους συγκεντρώνει το 49,84 % του μόνιμου
πληθυσμού της Περιφέρειας.
Πίνακας 47 Εξέλιξη πληθυσμού ανά Π.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου 1981 – 2011 (Πηγη: ΕΛ. ΣΤΑΤ,
(Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού 1981, 1991, 2001, 2011))

Διοικητική διαίρεση

1981

1991

2001

2011

% Αύξηση
Πληθυσμού
1981-2011

Π.Ε. Άρτας

80.044

78.719

78.134

67.877

-15,20

Π.Ε. Θεσπρωτίας

41.728

44.188

46.091

43.587

5,59

Π.Ε. Ιωαννίνων

147.304

158.193

170.239

167.901

13,98

Π.Ε. Πρέβεζας

55.915

58.628

59.356

57.491

2,82

Περιφέρεια
Ηπείρου

324.541

339.728

353.820

333.586

3,79

Σύνολο χώρας

9.739.859

10.259.900

10.964.020

10.815.197

11,04

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των Απογραφών του πληθυσμού των
ετών 1981, 1991 και 2001 καθώς και μετά από επεξεργασία των προσωρινών αποτελεσμάτων της
απογραφής του 2011, κατά την περίοδο 1981 – 2011 ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 11.76%
ενώ ο πληθυσμός της Ηπείρου αυξήθηκε κατά 3.79%. Ο πληθυσμός αυξήθηκε στην πλειοψηφία των
Περιφερειακών Ενοτήτων με διαφορετικούς όμως ρυθμούς αύξησης, εκτός της Άρτας, στην οποία
σημειώνεται μείωση σε απόλυτους αριθμούς και η οποία αποτελεί Ενότητα με την έντονη γεωργική
δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά η πόλη των Ιωαννίνων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση
13,98 % εντός της 30ετίας που οφείλεται κυρίως στην σταθερή σχέση του αγροτικού τομέα με την
μεταποίηση και την ύπαρξη και την σταδιακή ανάπτυξη του τριτογενή τομέα.
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8.6.1 Πανίδα
Η πανίδα της περιοχής εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη της χλωρίδας στο οικοσύστημα και από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκήθηκαν και ασκούνται στην περιοχή. Κατά την επίσκεψή μας
στους χώρους μελέτης δεν εντοπίσαμε κάποιο είδος ζώου που μπορεί να ενοχληθεί από την χρήση
του για αναψυχή. Ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί διάφορα είδη θηλαστικών όπως
ο αγριόχοιρος (Sus scrofa), ο ασβός (Meles meles), ο Λαγός (Lepus europeus), η νυφίτσα (Mustela
nivalis) το κουνάβι (Martes foina)κ.α.
Από τα ερπετά σημειώνεται η παρουσία της χελώνας ,της σαύρας, της οχιάς, σαΐτας, κ.ά. Από τα
πουλιά σημειώνονται τα ξεφτέρια, σαΐνια, διπλοσαΐνια, διάφορα είδη δρυοκολαπτών, κ.α
Η έντονη μορφολογία του ανάγλυφου, η ύπαρξη οικολογικά σημαντικών υγροτοπικών εκτάσεων
(Λίμνη Παμβώτιδα σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων), η ύπαρξη εκτεταμένων δασικών εκτάσεων
έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σχετικά μεγάλου αριθμού ειδών της πανίδας. Η
δημιουργούμενη ποικιλία οικοσυστημάτων έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση ειδών της πανίδας
εκ των οποίων ορισμένα είναι σπάνια σε εθνικό επίπεδο ή προστατεύονται από την εθνική ή την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ανάμεσα στα ανώτερα θηλαστικά που παρατηρούνται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις
συγκαταλέγονται η αλεπού (Vulpesvulpes), η νυφίτσα (Mustelanivalis), ο λαγός (Lepuseuropaeus), το
κουνάβι (Martesfoina), το τσακάλι (Canisaureus) και ο λύκος (Canislupus). Επίσης, αρκετά σπάνια και
απειλούμενα είδη έχουν καταγραφεί, όπως η καφέ αρκούδα (Ursusarctos), η βίδρα (Lutralutra), ο
λύγκας (Lynylynx), το αγριόγιδο (Rupicaprarupicapra), το ζαρκάδι (Capreoluscapreolus), η σαύρα της
Πίνδου (Algyroidesnigropunctatus), οι οχιές Viperaursiniigraeca και Viperabenusbosniensis.
Επίσης η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογο ορνιθολογικό ενδιαφέρον. Στον ορεινό όγκο απαντώνται
κυρίως αρπακτικά και στρουθιόμορφα, ενώ οι υγρότοποι αποτελούν σταθμούς διατροφής
μεταναστευτικών πληθυσμών και αναπαραγωγικές περιοχές πολλών απειλούμενων ειδών.
Χαρακτηριστικά είδη αρπακτικών που απαντώνται είναι: ο χρυσαετός (Aquilachrysaetus), ο
σταυραετός (Hieraaetuspennatus), ο γυπαετός (Crypaetusbarbatus), το χρυσογέρακο
(Falcobiarmicus). Συναντώνται ακόμη κουκουβάγιες, δρυοκολάπτες, ορεινές και πεδινές πέρδικες,
αγριοπερίστερα. Στα χαμηλά υψόμετρα, όπου και υπάρχουν κατά κύριο λόγο γεωργικές καλλιέργειες
εμφανίζονται τυπικά είδη πανίδας ευρείας κατανομής και οπορτουνιστικού χαρακτήρα ως προς τον
βιότοπο. Τα μικρά τρωκτικά (Rattus, Apodemus, Mus) καθώς και μεγαλύτερα ζώα όπως η αλεπού
(Vulpesvulpes), ο σκαντζόχοιρος (Erinaceusconcolor), το κουνάβι (Martesfoina) και ο ασβός
(Melesmeles) που συχνά ευνοούνται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες απαντώνται σίγουρα
στην περιοχή.
Τα είδη χαρακτηρισμού Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τις περιμετρικές ΖΕΠ είναι τα εξής:


Το Κιρκινέζι(Falconaumanni) και ο Κορμοράνος (Phalacrocoraxcarbo) για τη ΖΕΠ με κωδικό
GR 2130005 (Λίμνη Ιωαννίνων).



Ο Φιδαετός (Circatusgallicus) καιοΑσπροπάρης (Neophronpercnopterus) για τη ΖΕΠ με
κωδικό GR 2130011 (Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό Όρος Μιτσικέλι).
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Το Κιρκινέζι (Falconaumanni ) για τη ΖΕΠ με κωδικό GR 2130012 (Ευρύτερη περιοχή πόλης
Ιωαννίνων).



Ο Χρυσαετός(Aquilachrysaetos), ο Φιδαετός(Circatusgallicus), o Πετρίτης (Falcoperegrines), o
Δρυομυγοχάφτης (Ficedulasemitorquata) και το Όρνιο (Gypsjulvus), για τη ΖΕΠ με κωδικό GR
2130013 (Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Ορέων).

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι κατάλογοι και το καθεστώς προστασίας Σπονδυλόζωων
και Ασπόνδυλων.
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Πίνακας 48 Κατάλογος και καθεστώς προστασίας ειδών Σπονδυλοζώων (Αμφίβια, Ερπετά, Θηλαστικά) της λίμνης Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής του
λεκανοπεδίου. (Πηγή: ΕΠΜ Λίμνης Παμβώτιδας, 2001)
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Πηγή

Οδηγία
92/43

Π.Δ.
67/81

Σύμβασ
η Βέρνης

Σύμβασ
η Βόννης

IUCN Red
List

European
Red List

Σύμβασ
η CITES

Κόκκινο
Βιβλίο

Ενδημικά

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΕΊΔΟΥΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ
ΑΜΦΊΒΙΑ
1

A

Triturus cristatus

Λοφιοφόροςτρίτωνας

+

II/IV

2

A

Salamandra salamandra

Σαλαμάνδρα

+

3

A

Bombina variegata

Κιτρινομπομπίνα

1

II/IV

4

A

Bufo viridis

Πρασινόφρυνος

3

IV

5

A

Bufo bufo

Χωματόφρυνος

1

6

A

Hyla arborea

Δεντροβάτραχος

2

7

A

Rana balcanica (ridibunda)

Βαλκανικός
Νεροβάτραχος

3

8

A

Rana epeirotica

ΗπειρωτικόςΝεροβάτρ
αχος

3

9

A

Rana graeca

Γραικοβάτραχος

2

IV

II
+

LR

B

III

B

II

B

+

II

Γ

+

III

Γ
Γ

V

III

Β

III

Β

+

III

B

ΕΡΠΕΤΆ
10

R

Emys orbicularis

Βαλτοχελώνα

1

II/IV

+

II

LR

11

R

Testudo graeca

Γραικοχελώνα

1

II/IV

+

II

VU

12

R

Testudo marginata

Κρασπεδοχελώνα

+

II/IV

+

II

113

Β
V

II/A

B

R

II/A

B
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Πηγή

Οδηγία
92/43

Π.Δ.
67/81

Σύμβασ
η Βέρνης

Σύμβασ
η Βόννης

IUCN Red
List

European

Σύμβασ
η CITES

Κόκκινο
Βιβλίο

Ενδημικά

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΕΊΔΟΥΣ

Red List

13

R

Hemidactylus turcicus

1

14

R

Ophisaurus apodus

Τυφλίτης

+

15

R

Anguis fragilis

Κονάκι

4

16

R

Lacerta trilineata

Τρανόσαυρα

2, 3

17

R

Podarcis muralis

Τοιχόσαυρα

18

R

Podarcis taurica

19

R

20

+

III

Γ

II

Β

+

III

Γ

IV

+

II

B

3

IV

+

II

B

Βαλκανόσαυρα

1

IV

+

II

Β

Podacris erchardii

Σιλιβούτι

2

IV

+

II

X

Β

R

Algyroides nigropunctatus

Σαύρα της Πίνδου

2, 3, 4

IV

+

II

X

Α

21

R

Typhlops vermicularis

Σκουληκόφιδο

22

R

Coluber caspius

Ζαμενής

23

R

Coluber najadum

24

R

Coluber laurenti

IV

2
1, 2

IV

Σαίτα

2

IV

Δεντρογαλιά

3

III

Γ

II

Β

+

II

Β

+

II

X

Β

(C. gemonensis)
25

R

Elaphe longissima

Λαφίτης Ασκληπιού

+

IV

+

II

26

R

Elaphe situla

Σπιτόφιδο

2

II/IV

+

II

27

R

Elaphe quatuorlineata

Λαφίτης

2

II

28

R

Malpollon
monspessulanus

Σαπίτης

3

B
DD

B
Β

+
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από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Πηγή

Οδηγία
92/43

Π.Δ.
67/81

Σύμβασ
η Βέρνης

Σύμβασ
η Βόννης

IUCN Red
List

European

Σύμβασ
η CITES

Κόκκινο
Βιβλίο

Ενδημικά

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΕΊΔΟΥΣ

Red List

29

R

Natrix natrix

Νερόφιδο

2

+

II

30

R

Natrix tesselata

Λιμνόφιδο

2

31

R

Telescopus falax

Αγιόφιδο

32

R

Vipera ammodytes

33

R

X

IV

+

II

+

IV

+

II

B

Οχιά

3

IV

II

B

Vipera ursinii

Oχιά των λιβαδιών

+

II/IV

II

EN

I/A

R

B

X

Β

X

B

ΘΗΛΑΣΤΙΚΆ
Εντομοφάγα
34

M

Erinaceus concolor

Σκαντζόχοιρος

1, 2, 3

+

35

M

Talpa stankovici

Ασπάλακας

2

+

36

M

Neomys anomalus

Βαλτομυγαλίδα

2

+

III

37

M

Crocidura scaveolens

Κηπομυγαλίδα

2, 3

+

III

Τρανορινόλοφος

K

B

K

B
Β

Χειρόπτερα
38

M

Rhinolophus
ferrumequinum

39

M

Pipistrellus savii

5

II/IV

+

II

2

ΙV

+

ΙΙ

II

LR

V

Β

E

Β

Λαγόμορφα
40

M

Lepus europaeus

Λαγός

1

III

Τρωκτικά
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

Πηγή

Οδηγία
92/43

Π.Δ.
67/81

Σύμβασ
η Βέρνης

Σύμβασ
η Βόννης

IUCN Red
List

European

Σύμβασ
η CITES

Κόκκινο
Βιβλίο

Ενδημικά

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΕΊΔΟΥΣ

Red List

41

M

Sciurus vulgaris

Σκίουρος

1

+

III

LR

B

42

M

Glis glis

Δασομυωξός

+

+

III

LR

B

43

M

Apodemus
brauneri

flavicollis

Κρικοποντικός

2, 3

+

Β

44

M

Apodemus
epimelas

mystacinus

Βραχοποντικός

3

X

Β

45

M

Microtus epiroticus

2, 3

+

Β

46

M

Microtus thomasi

2

47

M

Mus macedonicus

2

Αρουραίος Ηπείρου

LR

Β
Γ

Σαρκοφάγα
48

M

Vulpes vulpes

Αλεπού

49

M

Canis lupus

Λύκος

+

50

M

Mustela nivalis

Νυφίτσα

3

51

M

Martens foina

Κουνάβι

52

M

Meles meles

53

M

Lutra lutra

*II/ IV/ V

II
+

V

II/B

V

Α

III

B

1, 2, 3

III

B

Ασβός

+

III

B

Βίδρα

1

II/IV

+
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II

V

I/A

V

A

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας 49 Κατάλογος και καθεστώς προστασίας ειδών Σπονδυλοζώων (Αμφίβια, Ερπετά, Θηλαστικά) της λίμνης Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής του
λεκανοπεδίου. (Πηγή: ΕΠΜ Λίμνης Παμβώτιδας, 2001)
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

Πηγή

Οδηγί
α

Π.Δ.

Σύμβαση

67/81

Βέρνης

UNEP

92/43

Europea
n

CORINE

L.B.EI.

LEPIDOPTERA
I

Euphydryas aurinia

2, 3

II

2

I

3

II

R

Papilio alexanor

2

IV

+

II

R

I

Parnassius mnemosyne

2

IV

+

II

4

I

Anthocharis damone

2

+

5

I

Heodes alciphorn

2

+

6

Ι

Pieris ergane

2

+

7

Ι

Pseudochazara amymone

2

8

Ι

Anthocharis gruneri

2

+

9

Ι

Gonepteryx rhamni

2

+

10

Ι

Pieris krueperi

2

+

11

Ι

Pseudochazara mamurra (graeca)

2

+

12

Ι

Spialia phlomidis

2

+

13

I

Hipparchia aristaeus

3

+

R
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Red List

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

1

Ενδημικά

+

+

REV

+

+

REV

+

+

+

+

Έργο:

14

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ι

Φορέας Έργου:

Thersamonia thersamon

2

(+)

+

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

KOLEOPTERA
15

I

Agabus bipustulatus

2

16

Ι

Cephalostenus elegans

2

17

Ι

Dailognatha vicina

2

18

Ι

Polydrosus dodones

2

19

Ι

Stenosis orientalis

2

20

I

Adrastus sbordonii

3

21

I

Geostilba loebli

3

ISOPODA
22

Ι

Armadillidium janinense

2

23

Ι

Trachelipus palustris

2

ORTHOPTERA
24

Ι

Chorthippus lacustris

2

25

Ι

Dolichopoda graeca

2

+

+
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας :50 Επεξηγήσεις

Οδηγίες, Νόμοι και
Συμβάσεις

ΚόκκινοΒιβλίοκαι
EuropeanRedList

IUCNRedList

CITES

+: αναφορά του είδους στη
συγκεκριμένη σύμβαση
*: είδος προτεραιότητας

Ε: κινδυνεύοντα είδη

VU: τρωτά είδη

I: παράρτημα Ι

V: τρωτά είδη

ΙΙ: παράρτημα ΙΙ

R: σπάνια είδη

LR: είδη
κινδύνου

ΙΙΙ: παράρτημα ΙΙΙ

Κ:
ανεπαρκώς
γνωστά είδη

ΙV: παράρτημα V

Α:
είδη
του
χαμηλού παραρτήματος Α

Β:
είδη
του
DD:
ανεπαρκώς παραρτήματος Β
γνωστά είδη

V: παράρτημα V

8.6.2 Απασχόληση – Ανεργία
Στους επόμενους Πίνακες παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τη
διάρθρωση της απασχόλησης για το Νομό Ιωαννίνων καθώς και για την Περιφέρεια Ηπείρου και τη
χώρα ως βάση σύγκρισης και στάθμισης της σημαντικότητας συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας στην απασχόληση.
Πίνακας 51 Εξέλιξη της Απασχόλησης Ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
για τα Έτη 2005 - 2012 (Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ)
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

% αλλαγής
2005-2012

56,5

56,1

50,0

45,0

50,1

52,9

51,5

48,6

-14,10

21,5

21,7

21,6

23,1

22,4

21,3

19,9

19,0

-11,89

22,7

24,9

25,8

25,7

27,2

22,7

17,2

13,7

-39,51

94,9

96,1

100,7

102,8

99,8

96,8

94,6

85,2

-10,14

2,7

2,7

2,4

2,4

2,3

2,1

1,9

1,9

-29,82

Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών, μεταφορές και
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

% αλλαγής
2005-2012

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές
δραστηριότητες

4,6

4,3

4,2

4,5

4,3

4,1

3,9

3,4

-24,79

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

76,78

13,5

14,8

17,6

17,5

18,7

16,9

14,4

14,4

6,91

48,6

49,1

50,8

51,0

49,1

48,2

43,9

43,9

-9,64

13,2

12,4

12,7

11,6

12,8

12,5

12,2

13,6

2,68

278,5

282,3

286,0

283,9

287,1

277,9

265,4

244,2

-12,32

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση,
δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών,
μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες
νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και
φορέων
Σύνολο απασχόλησης

Πίνακας 52 Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά ομάδα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή:
ΕΛ.ΣΤΑΤ)
Ομάδες κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας

Σύνολο Ελλάδας

%

Ήπειρος

%

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα,
δασοκομία

601.939

13,02

25.844

18,70

Αλιεία

19.104

0,41

852

0,62

Ορυχεία, λατομεία

12.136

0,26

355

0,26

Μεταποιητικές βιομηχανίες

38.547

11,5

10.755

7,78

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου νερού

376.777

0,83

1.093

0,79

Κατασκευές

643.677

8,15

13.562

9,81

Εμπόριο, επισκευές

274.381

13,93

15.607

11,29

Ξενοδοχεία, εστιατόρια

282.555

5,94

8.301

6,01

Μεταφορές, αποθήκευση,
επικοινωνίες

109.618

6,11

6.579

4,76

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί

251.578

2,37

1.989

1,44

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκμισθώσεις

330.328

5,44

4.670

3,38

Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

258.194

7,15

10.779

7,8
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Εκπαίδευση

192.522

5,59

9.895

7,16

Υγεία, κοινωνική μέριμνα

146.297

4,17

7.175

5,19

Άλλες επιχ/κες δραστηριότητες

61.047

3,17

3.421

2,48

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
προσωπικό

1.170

1,32

577

0,42

Εταιρόδικοι οργανισμοί και όργανα

247.155

0,03

3.

0,00

Νέοι

243.257

5,35

10.062

7,28

Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

243.257

5,26

6.674

4,83

ΣΥΝΟΛΟ

4.621.848

138.193

8.6.3 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει
μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των
τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους,
ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του
εξωτερικού. Αναλύοντας τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Ηπείρου στον παρακάτω πίνακα,
διαπιστώνεται ότι το 2012 η Περιφέρεια συμμετείχε με 2.18% (4.242 εκ. €) στο ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν της χώρας, μία από τις τρείς χαμηλότερες συμμετοχές περιφέρειας σε σειρά κατάταξης.
Πίνακας 53 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια (Σε εκατ. ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές) (Πηγή:
ΕΛ.ΣΤΑΤ)
Περιφέρειες

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Σύνολο Ελλάδας

199.153

217.831

232.831

242.096

237.431

226.210

207.752

194.204

Αττική

93.503

103.429

111.435

116.093

114.974

110.185

101.335

94.951

Κεντρική
Μακεδονία

27.175

29.917

32.173

33.465

32.539

30.587

28.401

26.109

Θεσσαλία

10.377

11.200

11.708

12.158

11.809

10.975

10.042

9.505

Κρήτη

9.779

10.706

11.240

11.770

11.473

10.796

9.827

9.067

Δ. Ελλάδα

9.750

10.777

11.172

11.412

10.993

10.769

9.749

9.163

Στερεά Ελλάδα

9.728

10.119

10.496

10.861

10.442

9.867

9.099

8.543

Πελοπόννησος

8.430

9.265

9.869

10.110

10.078

9.436

8.838

8.241

Ανατ. ΜακεδονίαΘράκη

7.895

8.176

8.998

9.520

9.273

9.134

8.223

7.653

Δ. Μακεδονία

4.735

5.149

5.433

5.490

5.540

5.038

4.583

4.304

Ήπειρος

4.539

4.829

5.040

5.196

5.105

4.974

4.621

4.242

Ιόνια Νησιά

3.792

4.033

4.287

4.466

4.195

4.000

3.531

3.402

Β. Αιγαίο

2.804

3.042

3.307

3.494

3.403

3.230

2.954

2.784

Ως προς την ενδοπεριφερειακή κατανομή του παραγόμενου προϊόντος προκύπτει σαφέστατη
υπεροχή της Π.Ε. Ιωαννίνων με ποσοστό 50.71% (2.099 εκ €) του Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος
της Περιφέρειας Ηπείρου το 2012, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.08% του Εθνικού Α.Ε.Π.
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Έργο:
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Πίνακας 54 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά Νομό στην Περιφέρεια Ηπείρου (Σε εκατ. ευρώ. Σε τρέχουσες
τιμές) (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ)
Περιφέρειες

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Σύνολο Ελλάδας

199.153

217.831

232.831

242.096

237.431

226.210

207.752

194.204

Ήπειρος

4.539

4.829

5.040

5.196

5.105

4.974

4.621

4.242

Άρτα

830

889

903

916

934

930

841

778

Θεσπρωτία

706

690

736

798

722

728

659

650

Ιωάννινα

2.302

2.486

2.590

2.647

2.616

2.482

2.323

2.099

Πρέβεζα

702

763

811

835

833

834

797

716

Σχετικά με το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. στην Περιφέρεια Ηπείρου, μελετώντας τα διαθέσιμα στοιχεία
παρατηρείται μείωση τα 4 τελευταία χρόνια σε απόλυτα μεγέθη τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η
Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η Π.Ε. Ιωαννίνων έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια (2005-2012), και εν
μέσω οικονομικής κρίσης, το Ποσό του μέσου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
της κοντά στα 15.000 €.
30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2005

2006

Σύνολο Ελλάδας

2007

2008

2009

Ήπειρος

Άρτα

Θεσπρωτία

2010

2011
Ιωάννινα

2012
Πρέβεζα

Εικόνα 19 Διάγραμμα εξέλιξης κατά κεφαλή Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά Π.Ε. στην περιφέρεια
Ηπείρου (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ)
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8.7.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Τεχνικές υποδομές

8.7.1 Υποδομές μεταφορών
8.7.1.1

Οδικές μεταφορές

Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου έχει χαρακτηριστεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ σε Εθνικό, Επαρχιακό και
Κοινοτικό, ειδικού ενδιαφέροντος – Τουριστικό, το οποίο και διακρίνεται στις εξής τρείς κατηγορίες:


Πρωτεύον Δίκτυο: Είναι ουσιαστικά η Εγνατία Οδός, η Ιονία Οδός και οι Εθνικές οδοί, οι
οποίες και είναι ασφαλτοστρωμένες.



Δευτερεύον Δίκτυο: Είναι κυρίως οι Επαρχιακές οδοί, με δευτερεύουσας σημασίας
Λειτουργικότητα.



Τριτεύον Δίκτυο: Είναι το λοιπό δίκτυο, με λειτουργικότητα σύνδεσης μικρών οικισμών και
είναι δευτερεύουσες επαρχιακοί και κοινοτικοί, τουριστικοί οδοί

Θεωρητικά, όλες οι συμβολές (κόμβοι) ισόπεδες ή ανισόπεδες του δευτερεύοντος δικτύου με το
πρωτεύον είναι και σημαντικές λειτουργικά. Από τα στατιστικά στοιχεία του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ
προκύπτει ότι το οδικό δίκτυο στην Περιφέρεια της Ηπείρου αποτελεί:


Το 7,9% του εθνικού οδικού δικτύου (743,0 χλμ.).



Το 7,1% του επαρχιακού δικτύου (2.231,0 χλμ.).



Το 0,1% του κοινοτικού ή τουριστικού δικτύου (περίπου 65,0 χλμ.).

Η κατάσταση του Εθνικού Οδικού Δικτύου στην Ήπειρο σε γενικές γραμμές θεωρείται καλή, όσον
αφορά τα οδοστρώματα, όμως εκεί που υστερεί το δίκτυο είναι στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
Χρήζει δε αναβάθμισης σε πολλά του σημεία, εξαιτίας της αύξησης της κυκλοφορίας του τα
τελευταία χρόνια. Η κατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην Ήπειρο θεωρείται επίσης καλή,
πάντοτε σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Χαρακτηριστικά, το 95,4% (2128,0 χλμ.) κυκλοφορείται
και το 4,6% (103,0 χλμ.) δεν κυκλοφορείται. Η γενική κατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
είναι ως εξής:
Οι συνδέσεις με τις όμορες Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής
Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούνται με αυτό το δίκτυο, με χαμηλής στάθμης
εξυπηρέτηση. Ειδικά στην περίπτωση της Δυτ. Ελλάδας, δεν υφίσταται αποδεκτή άμεση
διαπεριφερειακή σύνδεση. Σαν συνέπεια σήμερα, είτε προγραμματίζονται, είτε βρίσκονται ήδη στο
στάδιο της κατασκευής νέες οδικές αρτηρίες που σκοπό έχουν να συνδέσουν την Ήπειρο
κατακόρυφα και οριζόντια με βασικές πόλεις της Ελλάδας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την
επικοινωνία με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
προβλέπει τα παρακάτω: Ολοκλήρωση των μεγάλων μεταφορικών υποδομών σύνδεσης της Ηπείρου
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με την υπόλοιπη Ελλάδα, τη Δυτική Βαλκανική και τη Δυτική Ευρώπη, ανάδειξη της περιφέρειας ως
βασικής πύλης της Χώρας προς τη Δύση και παράλληλη συμπλήρωση των μικρότερων
ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών.

8.7.1.2

Λιμάνια & θαλάσσιες μεταφορές

Στην Περιφέρεια Ηπείρου δυο είναι τα κυριότερα λιμάνια, αυτό της Πρέβεζας και αυτό της
Ηγουμενίτσας. Το λιμάνι της Πρέβεζας είναι φυσικό στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου. Είναι
κυρίως επιβατικού χαρακτήρα, με μικρή εμπορευματική κίνηση και κύρια δραστηριότητα την
πορθμιακή σύνδεση με το Άκτιο. Πάντως φιλοξενεί σημαντικό αριθμό τουριστικών σκαφών. Μετά
την ζεύξη του Ακτίου προβλέπεται να εξελιχθεί σε μαρίνα που θα εξυπηρετεί τουριστικούς σκοπούς.
Στρατηγικής σημασίας για την πόλη της Ηγουμενίτσας είναι το λιμάνι της, το οποίο λόγω της
ελκυστικής του θέσης αποτελεί βασική επιβατική και εμπορική πύλη της βόρειας και δυτικής Ελλάδας
προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου και σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
της Συγκοινωνιακής Υποδομής, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας εντάσσεται στα Λιμάνια Εθνικής
Σημασίας. Η μικρή απόσταση του λιμένα από αντίστοιχα λιμάνια της Ιταλίας (μόλις 92 ναυτικά μίλια
από το Οτράντο), το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για τις μετακινήσεις αγαθών και προσώπων.
Δευτερευούσης σημασίας λιμάνι είναι αυτό της Πάργας το οποίο είναι μικρό, επιβατικού χαρακτήρα
που εξυπηρετεί κυρίως συνδέσεις με Κέρκυρα και Παξούς, καθώς και παροχή υπηρεσιών σε
τουριστικά σκάφη. Στην λιμενική υποδομή του Νομού Πρεβέζης περιλαμβάνονται και τα αλιευτικά
καταφύγια των: Βάλτου Πάργας, Αμμουδιάς, Λυγιάς, Καστροσυκιάς, Μύτικα, Αγ. Θωμά και Λάκκων.
Επίσης με πόρους του ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν/κατασκευάζονται αλιευτικά καταφύγια και καταφύγια
τουριστικών σκαφών (Σύβοτα, Μύτικας).

8.7.1.3

Αεροδρόμια

Τα δύο αεροδρόμια που διαθέτει σήμερα η Περιφέρεια Ηπείρου είναι αυτά των Ιωαννίνων και της
Πρεβέζης (Άκτιο). Από τον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων (Κ.Α.ΙΩ.) εκτελούνται δρομολόγια
εσωτερικού προς και από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περιστασιακές συνδέσεις με Τίρανα Αλβανίας και
ελάχιστες έκτακτες πτήσεις εξωτερικού σε ειδικές περιπτώσεις.
Το αεροδρόμιο του Ακτίου, που απέχει περίπου 100 χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων, εξυπηρετεί
κυρίως στρατιωτικές δραστηριότητες. Έχει και τακτική αεροπορική συγκοινωνία με Αθήνα με μικρά
αεροσκάφη ενώ αρκετές είναι οι μισθωμένες πτήσεις (charter) την τουριστική περίοδο, με
προορισμό για Λευκάδα και Πρέβεζα.

8.7.2 Σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών
8.7.2.1

Δίκτυο αποχέτευσης

Στην περιοχή μελέτης δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης.
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Απορρίμματα

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (Ιούλιος 2016), αλλά και την σχετική Διευκρινιστική
Απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 46623/534 - 12 Ιουλίου 2011, η Περιφέρεια
χωρίζεται σε 4 Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.).


Η 1η Διαχειριστική ενότητα περιλαμβάνει όλο το Νομό Ιωαννίνων.



Η 2η Διαχειριστική Ενότητα περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Πρεβέζης, Λούρου,
Φαναρίου, Ζαλόγγου και Πάργας από τον Νομό Πρέβεζας, και από τον Νομό Θεσπρωτίας
τους Καποδιστριακούς Δήμους Αχέροντα, Μαργαριτίου, Παραμυθιάς, Συβότων, και τις
Κοινότητες Πέρδικας και Σουλίου.



Η 3η Διαχειριστική Ενότητα περιλαμβάνει όλο το Νομό Άρτας, καθώς και τους
Καποδιστριακούς Δήμους Ανωγείου, Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και την Κοινότητα Κρανέας
από τον Νομό Πρέβεζας.



Η 4η Διαχειριστική Ενότητα περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Ηγουμενίτσας,
Παραποτάμου, Σαγιάδας και Φιλιατών από τον Νομό Θεσπρωτίας.

8.7.2.3

Υφιστάμενα έργα διαχείρισης ΑΣΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην περιοχή μελέτης δεν λειτουργεί κανένα εργοστάσιο Μηχανικής Διαλογής –
Κομποστοποίησης. Όμως, από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η κατασκευή μίας Μονάδας
Μηχανικής Διαλογής και Αναερόβιας Επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος, που θα εξυπηρετεί
αρχικά το Ν. Ιωαννίνων και στη συνέχεια ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεν υπάρχει καμία μονάδα
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στην περιοχή μελέτη λειτουργεί ένα (1) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, όπως ήδη
προαναφέρθηκε. Επιπλέον από τον ΠΕΣΔΑ έχει προβλεφθεί η κατασκευή ενός Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών που θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τον Νομό Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα
εξυπηρετεί όλη την Περιφέρεια.
Το εν λόγω ΚΔΑΥ βρίσκεται σε λειτουργία από το 2009 και έχει δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου
30.000 τόνων αποβλήτων ετησίως. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑΑ (2010), ο πληθυσμός εντός της
περιοχής του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 132.114 κάτοικοι, ήτοι το 37% του
πληθυσμού της Περιφέρειας. Το σύνολο των Δήμων που εξυπηρετούνται από το εν λόγω ΚΔΑΥ το
2009 διαθέτουν 1.795 κάδους, έξι (6) οχήματα και συνολικά ανακτούν 2.422 απόβλητα συσκευασίας
και έντυπου χαρτιού. Το ΚΔΑΥ είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό διαλογής,
συμπίεσης δεματοποίησης και τυποποιίησης ανακυκλώσιμων προϊόντων, και έχει δυνατότητα
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διαλογής διαφόρων υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδερο και γυαλί
που προέρχεται από το πρόγραμμα ανακύκλωσης σε ΟΤΑ και εμπορικές επιχειρήσεις.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Δεν υπάρχει κανένα έργο αξιοποίησης βιοαερίου στην περιοχή μελέτης, παρόλα αυτά, όπως
προαναφέρθηκε, έχει προβλεφθεί μέσω του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ η κατασκευή μιας Μονάδας
Αναερόβιας Επεξεργασίας Οργανικού κλάσματος συνοδευόμενη από Μονάδα Μηχανική Διαλογής
για παραγωγή βιοαερίου που θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τον Νομό Ιωαννίνων και στη συνέχεια
θα εξυπηρετεί όλη την Περιφέρεια.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Προς το παρόν στην Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει κατασκευαστεί κανένας από τους προβλεπόμενους
οκτώ (8) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που προβλέπονται από το ισχύον ΠΕΣΔΑ.
Ειδικότερα:
1. Στην 1η Δ.Ε. προβλέπεται να λειτουργήσουν τέσσερις (4) ΣΜΑ. Στην παρούσα φάση ο ΦοΔΣΑ
έχει αναθέσει και παραλάβει μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες χωροθέτησης τριών (3) εκ
των τεσσάρων ΣΜΑ, οι οποίοι όμως προς το παρόν δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο
χρηματοδοτητικό πρόγραμμα ούτε διαθέτουν περιβαλλοντική αποκατάσταση για την
κατασκευή και λειτουργία τους. Ο 1ος ΣΜΑ προβλέπεται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης για
να εξυπηρετεί τους Δήμους Παγωνίου και Κονίτσης, μέρος των Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου.
Ο 2ος ΣΜΑ προβλέπεται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας, για να εξυπηρετεί το υπόλοιπο
μέρος του Δήμου Ζίτσας και ο 3ος ΣΜΑ προβλέπεται επί της Εγνατίας Οδού, για την
εξυπηρέτηση του Δήμου Μετσόβου και το υπόλοιπο μέρος του Δήμου Ζαγορίου. Οι Δήμοι
που δεν θα εξυπηρετούνται από ΣΜΑ με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό και θα διαθέτουν τα
απορρίμματα τους απ΄ευθείας στον ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. είναι οι Δήμοι Ιωαννίνων, Δωδώνης και Β.
Ζουμέρκων
2. Στην 2ης Δ.Ε. προβλέπεται να λειτουργήσουν δύο (2) ΣΜΑ. Ο ΦοΔΣΑ έχει αναθέσει μελέτες
σκοπιμότητας και μελέτες χωροθέτησης και για τους 2 ΣΜΑ. Ο 1ος ΣΜΑ προβλέπεται στο ΤΔ
Μυρσίνης της Δ.Ε. Ζαλόγγου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Πρεβέζης. Ο 2ος ΣΜΑ
προβλέπεται στο ΤΔ Καρτερίου της Δ.Ε. Μαργαριτίου
3. Στην 3η Δ.Ε. προβλέπεται να λειτουργήσουν δύο (2) ΣΜΑ, οι οποίοι έχουν χωροθετηθεί και
βρίσκονται στην διαδικασία έκδοσης της απαραίτητης περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους.
4. Στην 4η Δ.Ε. αρχικά δεν προβλεπόταν από τον ΠΕΣΔΑ να λειτουργήσει κανένας ΣΜΑ. Παρ΄όλα
αυτά μετά από αίτημα από το Δήμο Ηγουμενίτσας και τον ΦοΔΣΑ για την κατασκευή δύο (2)
ΣΜΑ, ο ένας εκ αυτών, ο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας εναρμονίσθηκε με τον ισχύον ΠΕΣΔΑ και
προβλέπεται να κατασκευαστεί στο πρώην εργοστάσιο της εταιρίας «Μοχλός» βόρεια της
Εγνατίας Οδού.
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ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Χ.Υ.Τ.Α.

Η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.), τα
προγραμματισμένα έργα ΔΣΑ από το εγκεκριμένο αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η γεωμορφολογία της
περιοχής θέτουν αρκετούς περιορισμούς στην διαμόρφωση ενός βέλτιστου συστήματος διαχείρισης
στερεών απόβλητων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Για τον λόγο αυτό ακολούθως παρουσιάζονται
αρχικά τα προβλεπόμενα έργα σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ και εν συνεχεία, η υφιστάμενη
κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως προς τα έργα τελικής
διάθεσης και επεξεργασίας.
Πίνακας 55 Προβλεπόμενα έργα σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης από
μελέτη αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου)
Α/Α

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣΕΝΟΤΗΤΕΣ (βάση της
Διοικητικής Διάρθρωσης Καποδίστρια)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2001

170.239
1

1η Δ.Ε.(Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο σύνολό του)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΕΡΓΑ


1 ΧΥΤΑ (βάσειΠΕΣΔΑ)
(49.000tn/έτος)





4 ΣΜΑ
1 ΚΔΑΥ (αρχικά για τηνΔ.Ε.καιεν
συνεχεία γιαόλη την Περιφέρεια)
1
Μ.Α.Ε.Ο.Κ.για
παραγωγή
βιοαερίου (αρχικά για τηνΔ.Ε.
60.000 tn/ έτος καιεν συνεχεία γιαόλη
την Περιφέρεια)





1 ΧΥΤΑ
(32.600tn/έτος)
2 ΣΜΑ



1 ΧΤΑ (αποπεράτωση υφιστάμενου
ΧΥΤΑ Δ. Βλαχέρνας, 30.000tn/έτος)
2 ΣΜΑ

2η Δ.Ε.(Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ&Ν.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

ΠΡΕΒΕΖΗΣ)
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
3η Δ.Ε.(Ν.ΑΡΤΑΣ&Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ)
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ (στο σύνολό του)
ΜΕΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΚΡΑΝΕΑΣ

62.127
19.265
2.344
3.032
7.859
3.010
2.272
748
42.862
19.605
5.043
5.270
4.033
8.911
94.628
78.134
16.494
1.539
5.474
8.429
1.052
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣΕΝΟΤΗΤΕΣ (βάση της
Διοικητικής Διάρθρωσης Καποδίστρια)

Α/Α
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4η Δ.Ε.(Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2001
26.826
14.710
1.668
2.160
8.288

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8.8.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΕΡΓΑ


(βάσειΠΕΣΔΑ)
1 ΧΥΤΑ
(έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Δ.
Παραποτάμου, 8.000tn/έτος)

353.820

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – ποιότητα αέρα

8.8.1 Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η ρύπανση του αέρα στην περιοχή των έργων προέρχεται κυρίως από:


την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης για
την άμεση περιοχή των έργων είναι η οδική κυκλοφορία στην εθνική οδό ΚοζάνηςΙωαννίνων, στην επαρχιακή οδό Κληματιάς-Βήσσανης, στην επαρχιακή οδό Μονή ΒελλάςΖίτσας αλλά και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισμών της περιοχής με εκπομπές CO,
NΟx, υδρογονανθράκων για τους βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για τους
πετρελαιοκινητήρες. Πιο συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το σύνολο σχεδόν
των εκπομπών του μονοξειδίου του άνθρακα, και σχεδόν των 2/3 των εκπομπών οξειδίων
του αζώτου, υδρογονανθράκων και καπνού. Εν τούτοις αν και η επιβάρυνση αυτή αυξάνει
κάπως τη ρύπανση υποβάθρου της περιοχής σε CO και NΟx δεν αναμένεται να προκαλεί
σημαντικά υψηλές συγκεντρώσεις αφού διαμορφώνονται καλές συνθήκες διασποράς των
αερίων ρύπων



τις βιομηχανίες. Στην άμεση περιοχή δεν κατεγράφησαν βιομηχανίες με κάποιο σημαντικό
μέγεθος, ενώ στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν κάποιες μικρές βιομηχανικές
μονάδες με ασήμαντη συμμετοχή στην επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της
ευρύτερης περιοχής



τις κεντρικές θερμάνσεις. Οι παραγόμενοι ρύποι από τις κεντρικές θερμάνσεις είναι CO2, CO,
SO2 και σωματίδια (κυρίως αιθάλη). Πάντως η εκπομπή SO2 είναι ιδιαίτερα μειωμένη λόγω
της χρήσης πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Τα συστήματα κεντρικής
θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου και λέβητα έχουν επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό στα
αστικά κέντρα. Αντίθετα στις αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από
χαμηλά εισοδήματα και μη οργανωμένη δόμηση συνυπάρχουν σε κάποιο βαθμό και τα
ατομικά συστήματα θέρμανσης (θερμάστρες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά
σώματα, κ.λπ.). Οι συντελεστές εκπομπής εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα των
καυσίμων και από την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης (καλή λειτουργία, σωστή
εγκατάσταση, περιοδική ρύθμιση και επαρκής συντήρηση). Η ποσότητα καυσίμου που
καταναλώνεται (άρα και οι συνολικές εκπομπές) εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης της
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εγκατάστασης και την ύπαρξη απωλειών. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό πληθυσμό των
οικισμών στην περιοχή μελέτης αλλά και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν
εκτιμάται ότι δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα συστήματα
θέρμανσης των οικισμών.

8.8.2 Υφιστάμενη κατάσταση περιοχής μελέτης
Η υπάρχουσα κατάσταση της ατμόσφαιρας στην άμεση περιοχή των έργων δεν είναι ακριβώς γνωστή
αφού δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, λόγω της
απουσίας σημαντικών πηγών αέριας ρύπανσης (ουσιαστικά μόνο οι εκπομπές ρύπων από τη
λειτουργία του οδικού δικτύου αποτελούν πηγή αέριας ρύπανσης) και των καλών συνθηκών
διασποράς των ρύπων εκτιμάται ότι η ατμόσφαιρα στην περιοχή των έργων βρίσκεται σε καλή
κατάσταση.

8.9.

Ακουστικό περιβάλλον – Δονήσεις

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται σημαντικές πηγές όχλησης του ακουστικού
περιβάλλοντος, κυρίως λόγω του αγρο-κτηνοτροφικού χαρακτήρα της πέριξ περιοχής. Οι
σημαντικότερες πηγές θορύβου είναι :


Η κίνηση των οχημάτων



Ο εξοπλισμός των εγκατεστημένων βιοτεχνιών-βιομηχανιών.



Οι λέβητες θέρμανσης των εγκατεστημένων βιοτεχνιών-βιομηχανιών

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του αρ. 2 παρ. 5 του Π.Δ.
1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) στα 55 dB(A):
Πίνακας 56 Χώροι Ανώτατα επιτρεπόμενα όριο θορύβου (Π.Δ. 1180/81)

α/α

Περιοχή χρήσης γης

Ανώτατο όριο θορύβου σε
dB(A)

1

Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές

70

2

Περιοχές στις οποίες το επικρατέστερο στοιχείο είναι
το βιομηχανικό

65

3

Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό
και αστικό στοιχείο

55

4

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο

50

5

Κατοικίες που βρίσκονται σε επαφή

45
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Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Στην περιοχή μελέτης οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας είναι οι εξής:


Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ



Οι υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης και οι αντίστοιχοι μετασχηματιστές



Οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων



Άλλες πηγές «μικροεκπομπών» (π.χ. τηλεοράσεις, κινητά κ.τλ.).

Λόγω της ύπαρξης ενός Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στοιχεία,
δύναται να παρατηρηθούν φαινόμενα αλληλεπίδρασης από τα ηλεκτρικά μέρη των Φ/Β πλαισίων
και της διασυνδετικής γραμμής.

8.11.

Ύδατα

8.11.1 Σχέδια διαχείρισης
Η περιοχή της εξεταζόμενης μονάδας σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του «Σχεδίου Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (21/12/2017)» ανήκει γεωγραφικά
στο Υδατικό Διαμέρισμα GR05-Ήπειρος και συγκεκριμένα στη «Λεκάνη απορροής Ποταμού Καλαμά
(GR12)».
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Περιοχή Μελέτης

Εικόνα 20: Γεωμορφολογικός Χάρτης του Υδατικού Διαμερίσματος (GR 05)

Ο ποταμός Καλαμάς πηγάζει από το όρος Δούσκο και εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Το συνολικό μήκος
του είναι 115 χλμ,. Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης του Καλαμά είναι περίπου 1.900
τετραγωνικά χλμ και σχεδόν το σύνολό της ανήκει σε ελληνικό έδαφος, ενώ το μέγιστο υψόμετρό της
είναι 2.198 μέτρα. Παραπόταμοι του Καλαμά είναι είναι Σμόλιτσας, Τύρια, Γορμός, Μέζερος,
Κούτσης, Μπανιά, Λαγκαβίστα.
Γεωλογικές Συνθήκες
Στη ΛΑΠ του Καλαμά σημαντικό τμήμα καλύπτεται από τους σχηματισμούς της Ιόνιας ζώνης.
Στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί
(μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή κ.λ.π.) και τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές
αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων – πλευρικά κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί)
με σημαντικότερη εμφάνιση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
Υδρογεωλογικές συνθήκες
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Οι κύριες υδροφορίες της λεκάνης του π. Καλαμά αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς
της Ιονίου Ζώνης οι οποίες εκφορτίζονται μέσω σημειακών πηγών. Σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία
των καρστικών συστημάτων διαδραματίζουν οι καταβόθρες που αποστραγγίζουν τις κλειστές
υδρολογικές λεκάνες. Μικρότερης σημασίας υδροφορίες αναπτύσσονται στους κοκκώδεις
σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων, το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την
κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας.
Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας
που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες.

8.11.2 Επιφανειακά ύδατα
Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05) αναγνωρίστηκαν συνολικά 82 ποτάμια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ)
που σχηματίζουν ένα υδρογραφικό δίκτυο με μήκος μεγαλύτερο από 1.000 Km. Τα ποτάμια ΥΣ που
διακρίθηκαν σε κάθε Λεκάνη Απορροής του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου και στοιχεία για αυτά
αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα. Στη Λεκάνη Αράχθου αναγνωρίζονται 26 ποτάμια σώματα με
συνολικό μήκος 293,42 χλμ.
Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05) αναγνωρίστηκαν συνολικά 4 λιμναία Υδάτινα Σώματα (ΥΣ)
με συνολική επιφάνεια 50,18 km2. Στη Λεκάνη Αράχθου αναγνωρίζονται 2 λιμναία σώματα συνολικής
επιφάνεια 22,72 m2.
Επιπλέον, στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05) αναγνωρίστηκαν 7 Μεταβατικά Υδατικά Σώματα
εκ των οποίων, 1 στη Λεκάνη Αράχθου.
Επιπλέον, αναγνωρίστηκαν 13 παράκτια υδάτινα σώματα ενώ κανένα δεν εντοπίζεται στη Λεκάνη
Αράχθου.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ Ηπέιρου, καθίσταται προφανής η αυξημένη
πίεση στα σώματα της λεκάνης απορροής Καλαμά (Τάφρος Λαψίστας, Λίμνη Παμβώτιδα, Καλαμάς)
και της λεκάνης απορροής Λούρου (ποταμός Λούρος και εκβολές Λούρου), καθώς και στις εκβολές
Αράχθου, από όλων των ειδών τις δραστηριότητες. Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής (πτηνο- κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια) και τη
βιομηχανική δραστηριότητα, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής.
Σημαντική είναι και η συμβολή της πίεσης από τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
που είναι διάσπαρτοι σε όλο το υδατικό διαμέρισμα, με έντονη παρουσία στη λεκάνη απορροής
Λούρου.
Όσον αφορά την πίεση από αστικά λύματα, η σημαντικότερη σημειακή πίεση προκαλείται από τις
ΕΕΛ που εξυπηρετούν ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων και αφορά τις ΕΕΛ
Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Πάργας.
Η εσταυλισμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα αφορά την εκτροφή χοίρων και πουλερικών και κατά
περίπτωση βοοειδών. Στο ΥΔ Δυτικής Ηπείρου η συντριπτική πλειοψηφία είναι μονάδες εκτροφής
πουλερικών. Συμπεριλαμβάνονται ανάμεσά τους 2 χοιροτροφικές και 2 πτηνοτροφικές μονάδες, οι
οποίες υπάγονται στην Οδηγία για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης (Η
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

πλειονότητα των μονάδων συγκεντρώνονται στις λεκάνες απορροής Καλαμά και 80%, με έντονη
παρουσία στις εκβολές του ποταμού Λούρου, τη Λίμνη Παμβώτιδα και τη Τάφρο Λαψίστα, καθώς και
κατά μήκος των ποταμών Λούρου και Καλαμά. Σημειώνεται ότι υφίσταται υπερσυγκέντρ των
μονάδων στις εκβολές Λούρου, σε ποσοστό 27% επί του συνόλου των απογεγραμμένων μονάδων.
Ακολουθεί η λεκάνη Αράχθου (GR14) σε ποσοστό 17%.
Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, σχετίζονται με
απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική δραστηριότητα, την
κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα
αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Συν αξιολογώντας τις ποσοτικές
εκτιμήσεις για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επιφανειακές
απορροές από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και την κτηνοτροφία συνεισφέρουν σημαντικά στα
ρυπαντικά φορτία. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να σχετίζεται με την έντονη
κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς το οργανικό φορτίο, το φορτίο αζώτου και το
φορτίο φωσφόρου εκτιμάται ότι συνεισφέρει πάνω από το 90% και 80% και 60% αντίστοιχα, επί του
συνολικού φορτίου
Οι περιοχές που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διάχυτες πηγές ρύπανσης εντοπίζονται
στη Λεκάνη του Καλαμά (Άσπρο ρέμα, τεχνητό τμήμα εκβολής Καλαμά, Λίμνη Παμβώτιδα και Τάφρος
Λαψίστα), στη Λεκάνη του Αράχθου (Μετσοβίτικος Π. ανάντη και Καλαρρίτικος Π. κατάντη), καθώς
και στη Λεκάνη Λούρου (Λούρος κατάντη και Παραπόταμος). Αξίζει να σημειωθεί πως το οργανικό
φορτίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην κτηνοτροφική δραστηριότητα, του αζώτου μοιράζεται
μεταξύ της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και του φωσφόρου σε μεγαλύτερο βαθμό στην γεωργία.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υδάτινα σώματα στα οποία παρατηρείται υπέρβαση
της εκτιμώμενης συγκέντρωσης μίας ή περισσοτέρων εκ των παραμέτρων του οργανικού άνθρακα,
του αζώτου και φωσφόρου. Ως δείκτης σημαντικής πίεσης ορίζεται το κατώφλι των 10 mg BOD/l, 10
mg Ν/l και 1 mg P/l.
Πίνακας 57 Υδάτινα σώματα με μεσαία έως πολύ σημαντική ένταση πίεσης από διάχυτες πηγές ρύπανσης
(υπέρβαση έστω μία εκ των παραμέτρων του οργανικού άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου) στη Λεκάνη
Καλαμά (GR12)

ΛΑΠ

Κωδικός υδάτινου
σώματος
GR0512L000000004H

Όνομα
ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

BOD mg/l

N mg/l

P mg/

24,89

8,72

0,73

24,30

8,12

0,44

23,28

8,53

0,74

19,39

7,26

037

14,99

5,73

0,53

ΘΥΑΜΙΣ Π. ΚΑΛΑΜΑΣ

GR0512R000204028N
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣΠΡΟ

GR12
Καλαμά

ΓΡ0512Ρ000204028Ν
ΓΡ0512Ρ000202025Α

ΤΑΦΡΟΣ ΛΑΨΙΣΤΑ
ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΒΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑ 2

GR0512R000200024N

ΘΥΑΜΙΣ Π.ΚΑΛΑΜΑΣ 2
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

GR0512R000200029N

Φορέας Έργου:

ΘΥΑΜΙΣ Π.ΚΑΛΑΜΑΣ 4

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

11,10

4,35

0,31

10,23

4,30

0,37

ΘΥΑΜΙΣ Π.ΚΑΛΑΜΑΣ

GR0512R000206030N

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΙΩΤΙΚΟΣ 1

8.11.3 Υπόγεια ύδατα
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων, η συνολική τους
έκταση καθώς και ο αριθμός των συστημάτων που είναι άμεσα συσχετιζόμενα με επιφανειακά νερά
ή χερσαία οικοσυστήματα στη λεκάνη απορροής ποταμού Καλαμά.
Πίνακας 58 Υπόγεια υδατικά συστήματα λεκάνης Καλαμά

Έκταση ΥΥΣ
(m2)

Έκταση ΥΥΣ (m2)
Αριθμός ΥΥΣ
(Συνολικό)

9

2.348.004.362

Έκταση ΥΥΣ (m2)

(Μέγιστο)
873.383.275

(Ελάχιστο)

Αριθμός των ΥΥΣ τα
οποία είναι άμεσα
συσχετιζόμενα με
επιφανειακά νερά ή
χερσαία οικοσυστήματα

40.318.166

8

Το σύνολο των πηγών ρύπανσης (διάχυτων και σημειακών) με κυριότερες τη γεωργία, κτηνοτροφία
και τα αστικά απόβλητα, αποτελούν εν δυνάμει πιέσεις ασκούμενες στους υπόγειους υδατικούς
πόρους. Βάσει αναλύσεων, ένα τμήμα των παραγόμενων ρυπογόνων φορτίων εισρέουν στο
υπέδαφος.
Στην υδρολογική λεκάνη του Καλαμά αναπτύσσονται εννέα υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία
βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση. Συναντώνται κατά θέσεις υψηλές τιμές SO4 λόγω αυξημένων
τιμών φυσικού υποβάθρου (παρουσία γύψων). Στα υπόγεια υδατικά συστήματα συναντώνται μόνο
τοπικής σημασίας αυξημένες τιμές νιτρικών ιόντων και αμμωνίας ως αποτέλεσμα των διάχυτων και
σημειακών εστιών ρύπανσης.
Πίνακας 59 Κύρια ποιοτικά (χημικά) προβλήματα στα υπόγεια υδατικά συστήματα της υδρολογικής
λεκάνης Καλαμά

Κωδικός

Ονομασία

Είδος
υδροφορέα

Ποιοτικά
προβλήματα

Τάση ρύπανσης

Καρστικός

Όχι

Όχι

Σύστημα
GR050Α060

Χημική κατάσταση
υπόγειου υδατικού
συστήματος
Καλή

Μουργκάνας
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

GR050Α070

Σύστημα
Φιλιατών –
Ηγουμενίτσας

Καρστικός

Τοπική φυσική
επιβάρυνση σε
SO4

Τοπική

GR0500080

Σύστημα Μέσου
Ρου Καλαμά

Καρστικός

Όχι

Όχι

GR0500110

Σύστημα
Κληματιάς

Καρστικός

Τοπική φυσική
επιβάρυνση σε
SO4

Όχι

Καρστικός

Τοπική φυσική
επιβάρυνση σε
SO4.Σημειακή
ρύπανση (NH4)

Όχι

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Καλή

Καλή
Καλή

Καλή

GR0500120

Σύστημα
Κασιδιάρη

GR0500180

Σύστημα
Μιτσικελίου –
Βελλά

Καρστικός

Τοπική
αυξημένη
παρουσία NH4

GR0500190

Σύστημα
Πωγώνιανης

Καρστικός

Φυσική
επιβάρυνση σε
SO4

Όχι

GR0500200

Σύστημα
υδροφορίων π.
Καλαμά

Ρωγματώδης

Σημειακή
ρύπανση (NO3)

Όχι

GR0500210

Σύστημα
Κουρέντων

Καρστικός

Όχι

Όχι

Όχι

Καλή

Καλή

Καλή

Καλή

Όσον αφορά στις απολήψεις ύδατος, στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου αναπτύσσονται σημαντικές
καρστικές και προσχωματικές υδροφορίες που εκμεταλλεύονται για την κάλυψη των υδατικών
αναγκών είτε μέσω υδροληπτικών έργων είτε με απευθείας απόληψη πηγαίων υδάτων.
Στον παρακάτω Πίνακα δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των αντλήσεων ανά υπόγειο υδατικό
σύστημα. Στην υδρολογική λεκάνη του Καλαμά εντάσσεται και το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που
τοποθετείτε στη λεκάνη του Αράχθου. Η κύρια αποστράγγιση της κλειστής λεκάνης του
Λεκανοπεδίου, τόσο παλιότερα με φυσικό τρόπο (καταβόθρες Ροδοτοπίου, Λαψίστας), όσο και
σήμερα με τη σήραγγα Λαψίστα καταλήγει στον ποταμό Καλαμά.
Για το λόγο αυτό τα δύο κύρια υπόγεια καρστικά συστήματα του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, αυτά του
Μιτσικελίου – Βελλά και Κληματιάς εξετάζονται στη λεκάνη του Καλαμά.
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας 60 Ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της υδρολογικής
λεκάνης Καλαμά

Κωδικός/
Ονομασία

GR050Α060 /
Σύστημα

Ποσοτική
κατάσταση
υπόγειου
υδατικού
συστήματος

Είδος
υδροφορέα

Μέση ετήσια
τροφοδοσία
(106 m3)

Μέσες ετήσιες
απολήψεις
(106 m3)

Άρδευση

Ύδρευση

(106 m3)

(106 m3)

Καρστικός

40

0,6

0,6

0,6

Καλή

Καρστικός

170

6

2,3

Καλή

Καρστικός

40

1,9

1,7

0,2

Καλή

Καρστικός

145

5,6

4

1,6

Καλή

Καρστικός

35

0,9

0,5

0,4

Καλή

Καρστικός

120

33,6

18

12,3

Καλή

Καρστικός

200

1,2

0,7

0,5

Καλή

Ρωγματώδης

35

1,6

1,4

0,2

Καλή

Καρστικός

20

0,4

0,2

0,2

Καλή

Μουργκάνας
GR050Α070
Σύστημα
Φιλιατών –
Ηγουμενίτσας

8,3

GR0500080
Σύστημα Μέσου
Ρου Καλαμά
GR0500110
Σύστημα
Κληματιάς
GR0500120
Σύστημα
Κασιδιάρη
GR0500180
Σύστημα
Μιτσικελίου –
Βελλά
GR0500190
Σύστημα
Πωγώνιανης
GR0500200
Σύστημα
υδροφορίων π.
Καλαμά
GR0500210
Σύστημα
Κουρέντων

Στο χάρτη του ακόλουθου σχήματος παρουσιάζονται τα υπόγεια υδατικά συστήματα του υδατικού
διαμερίσματος Ηπείρου:
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Εικόνα 21 Υπόγεια υδατικά συστήματα του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου (Πηγή: ΣΔΛΑΠ Ηπείρου,
2017)

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Κασιδιάρη (EL0500120).
Σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ Ηπείρου (2017), στο εν λόγω ΥΥΣ παρουσιάζονται φαινόμενα
υπερεκμετάλλευσης τοπικά. Ωστόσο, η ποσοτική και η χημική κατάσταση κρίνεται καλή.

8.11.4 Σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται με χαμηλή πιθανή επίπτωση από πλημμύρα (πράσινο χρώμα).
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Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Περιοχή Μελέτης

Περιοχή Μελέτης

Εικόνα 22 Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας από ποτάμιες ροές / λίμνες για Τα = 100 έτη

138

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του έργου επιδρούν άμεσα
ή έμμεσα στις ακόλουθες κατηγορίες :

Δευτερεύουσες επιπτώσεις

Χ

Χ

Σωρευτικές επιπτώσεις

Χ

Πολιτιστική
κληρονομιά
Αλληλοεπιδράσεις

Χ

Υλικά αγαθά

Χ

Κλίμα

Χ

Ατμόσφαιρα

Χ

Θαλάσσια νερά

Επιφανειακά νερά

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
Μεσοπρόθεσμες Επιπτώσεις

Υπόγεια νερά

Έμμεσες επιπτώσεις

Έδαφος

Χ

Παραδοσιακό τοπίο

Εργασίες στο χώρο

Φυσικό τοπίο

Χ

Χλωρίδα

Άμεσες επιπτώσεις

Πανίδα

Επιπτώσεις

Φυσικά πρόσωπα

Πίνακας 61 : Περιγραφή επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Μακροπρόθεσμες Επιπτώσεις

Χ

Μόνιμες Επιπτώσεις

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Προσωρινές Επιπτώσεις
Θετικές Επιπτώσεις

Χ

Αρνητικές Επιπτώσεις

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Βιοφυσικές Επιπτώσεις
Κοινωνικές Επιπτώσεις

Χ

Χ

Χ

Οικονομικές Επιπτώσεις

Χ

Χ

Χ

Άλλες Επιπτώσεις

Χ
Χ

Στον παραπάνω πίνακα, περιγράφονται σε γενική μορφή τόσο οι αρνητικές όσο και οι θετικές
επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας. Οι αρνητικές επιπτώσεις
κατηγοριοποιούνται και αναλύονται σε βάθος στον επόμενο Πίνακα (με περισσότερες λεπτομέρειες
αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 6). Οι θετικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν:


Την αξιοποίηση κρίσιμων υγρών και στερεών αποβλήτων μέσω της Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας από τη μονάδα βιοαερίου.



Την αυτονομία της μονάδας σε θέματα ενέργειας και καυσίμων. Η μονάδα βιοαερίου
εξοικονομεί ετησίως εκατομμύρια τόνους αερίων ρύπων που σχετίζονται με την ένταση του
φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής.
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Την αξιοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων άλλων μονάδων, όπως πτηνοτροφείων
και τυροκομείων της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως η διαχείριση των αποβλήτων
των εν λόγω μονάδων αποτελούν μόνιμο πρόβλημα της περιοχής.



Την πλήρη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του χωνεμένου υπολείμματος, στερεού
και υγρού κλάσματος που προκύπτει από τη λειτουργία της μονάδας, ως εδαφοβελτιωτικό
λίπασμα.

Επιπλέον, στις θετικές επιπτώσεις της μονάδας συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικές αλλά και οι
οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την εύρυθμη λειτουργία και την βιωσιμότητά της.
Γεγονός είναι πως η ίδια ή ύπαρξη του έργου δε δημιουργεί σημαντικές επιπτώσεις στον
περιβάλλοντα χώρο αφού οι διεργασίες και τα απόβλητα δε διατίθενται απρόσκοπτα σε κοντινό
φυσικό αποδέκτη. Τέλος, η μονάδα εφαρμόζει τις ΒΔΤ σε όλους τους παραγωγικούς τομείς,
εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία σε κάθε στάδιο.

9.1.

Μεθοδολογικές απαιτήσεις

Το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης λαμβάνει υπόψη τα εξής:


Τη φύση της βιομηχανίας και τις επιμέρους δραστηριότητες.



Το μέγεθος της περιοχής.



Την αλληλεπίδραση με άλλες μονάδες ΑΠΕ στην περιοχή αλλά και κοντινών ζωοτροφικών
μονάδων.

Ο μελετητής αξιοποιώντας διαθέσιμα στοιχεία από τις εκτεταμένες, λεπτομερείς μελέτες πεδίου, την
εθνική και διεθνή βιβλιογραφία συνέγραψε την παρούσα. Η αναγνώριση και εξέταση των
περιβαλλοντικών πτυχών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις κανονικές, τις μη κανονικές και τις έκτακτες
συνθήκες λειτουργίας Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών πραγματοποιήθηκε με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:


Τη συχνότητα / πιθανότητα εμφάνισης.



Τη σοβαρότητα της επίπτωσης στο περιβάλλον.



Την ύπαρξη ή μη νομοθεσίας σχετικά με την περιβαλλοντική πτυχή.



Το βαθμό στον οποίο η επίπτωση μπορεί να ελεγχθεί.



Την πιθανότητα να επηρεαστεί το περιβάλλον από την εμφάνιση της πτυχής.



Τον τελικό αποδέκτη κάθε μορφής ρύπανσης.
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Για την ορθότερη αξιολόγηση του υφιστάμενου περιβάλλοντος, έγιναν επισκέψεις στην περιοχή
μελέτης και έχουν καταγραφεί τα διάφορα στοιχεία και οι παράμετροι που αφορούν το Έργο. Σκοπός
των επισκέψεων ήταν, μεταξύ άλλων, να καλυφθούν τα ακόλουθα:


Καταγραφή των χρήσεων γης.



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ευρύτερων περιβαλλοντικών παραμέτρων που
συνθέτουν την περιοχή μελέτης.



Καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων χαρακτηριστικών του χώρου μελέτης και του
έργου, φωτογράφηση και αποτύπωση της περιοχής.



Εντοπισμός πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιοχή μελέτης.



Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του έργου και του τρόπου λειτουργίας και
διαχείρισης αυτού

9.1.1 Πιθανότητα εμφάνισης
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας, είτε θετικές είτε αρνητικές, επικεντρώνονται κυρίως
στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Το μέγεθος των
επιπτώσεων αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα διαχείρισης που εφαρμόζονται ή θα
εφαρμοστούν για την λειτουργία του έργου στο σύνολό του, ενώ η διάρκειά τους αναμένεται να είναι
μακροπρόθεσμη ή μόνιμη.
Όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 8, οι επιπτώσεις στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον
είναι όλες αντιμετωπίσιμες. Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ θα φροντίζει για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων στα πλαίσια της νομοθεσίας καθώς
και την αξιοποίησή τους, όταν είναι δυνατόν.

9.1.2 Έκταση επιπτώσεων
Η ακτίνα έκτασης των επιπτώσεων περιορίζεται στον χώρο της εγκατάστασης. Σε καμία περίπτωση
δεν θα επεκταθούν οι επιπτώσεις εκτός του οργανωμένου χώρου της επιχείρησης, δεδομένου πως
όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στο Κεφάλαιο 12 και θα προταθούν με την έγκριση
της ΑΕΠΟ, θα τηρηθούν. Σε άλλη περίπτωση, δύναται να παρατηρηθούν επιπτώσεις και στις
αρδευόμενες εκτάσεις, όπως αυτές προτείνονται στην παρούσα.

9.1.3 Ένταση επιπτώσεων
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί κανένα από τα όρια που θεσπίζει η νομοθεσία για
την προστασία του περιβάλλοντος, όπως καταγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια.
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9.1.4 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων
Η έννοια της πολυπλοκότητας των επιπτώσεων έγκειται στους παρακάτω παράγοντες:
1. Στον μηχανισμό εμφάνισης (άμεση ή έμμεση).
2. Στις συνιστώσες του φαινομένου (απλές ή σύνθετες επιπτώσεις).
3. Εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες (παράγοντες εκτός έργου).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
λειτουργία της μονάδας και αποκωδικοποιείται η πολυπλοκότητά τους.
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Πίνακας 62 Μήτρα ανάλυσης πολυπλοκότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Α/Α

Στάδιο
παραγωγικής
διαδικασίας

Μορφή
εξωτερικότητας

Επιπτώσεις

Πολυπλοκότητα
Επίπτωσης

Παραγωγή
αποβλήτων

Μορφή
αποβλήτων

Πολυπλοκότητα
επίπτωσης από την
παραγωγή
αποβλήτων

Συσκευασίες
Α΄ Υλών

Στερεά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Ορυκτέλαια
συντήρησης

Υγρά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Παραγωγή
υγρών &
στερεών
λυμάτων

Υγρά και
στερεά

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση
Αθροιστική δράση

Εκπομπές από
κίνηση
οχημάτων
(μεταφορά Α΄
Υλών)

Αέριος
ρύπος

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Παραγωγική διαδικασία

1

2

3

Τροφοδοσία Α΄
Υλών

Κατανάλωση
ενέργειας

Κλιματική αλλαγή,
ατμοσφαιρικές
εκπομπές ρύπων

Έμμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Μονάδα
βιοαερίου

ΠροθέρμανσηΜηχανών

Θόρυβος

Ηχορύπανση

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Κατανάλωση
ενέργειας

Κλιματική αλλαγή,
ατμοσφαιρικές
εκπομπές ρύπων

Έμμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση
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Α/Α

Στάδιο
παραγωγικής
διαδικασίας

4

Χώροι απόθεσης
χωνεμένου,
στερεού
κλάσματος

Μορφή
εξωτερικότητας

Οσμές

Φορέας Έργου:

Επιπτώσεις

Όχληση

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πολυπλοκότητα
Επίπτωσης

Παραγωγή
αποβλήτων

Μορφή
αποβλήτων

Πολυπλοκότητα
επίπτωσης από την
παραγωγή
αποβλήτων

Άμεση εμφάνιση

Παραγωγή
στερεού
λιπάσματος

Στερεό προς
διάθεση

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση
Αθροιστική δράση

Διαδικασίες μεταφοράς-αποθήκευσης προϊόντων

5

6

Μεταφορά
προϊόντων με
φορτηγά οχήματα

Μεταφοράαποθήκευση
προϊόντων

Κατανάλωση
καυσίμουπετρελαίου

Κλιματική αλλαγή,
ατμοσφαιρικές
εκπομπές ρύπων

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Εκπομπές από
κίνηση
οχημάτων

Αέριος
ρύπος

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Θόρυβος

Ηχορύπανση

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Ορυκτέλαια
συντήρησης

Υγρά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Φθαρμένα
Λάστιχα

Στερεά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Πλύση
οχημάτων

Υγρά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Εκπομπές από
κίνηση
οχημάτων

Αέριος
ρύπος

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Ορυκτέλαια
συντήρησης

Υγρά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Φθαρμένα
Λάστιχα

Στερεά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Κατανάλωση
καυσίμου

Κλιματική αλλαγή,
ατμοσφαιρικές
εκπομπές ρύπων

Άμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Απόβλητα προσωπικού
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Α/Α

7

Στάδιο
παραγωγικής
διαδικασίας

Απόβλητα
προσωπικού

Μορφή
εξωτερικότητας

Φορέας Έργου:

Επιπτώσεις

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πολυπλοκότητα
Επίπτωσης

Παραγωγή
αποβλήτων

Μορφή
αποβλήτων

Πολυπλοκότητα
επίπτωσης από την
παραγωγή
αποβλήτων

Έμμεση εμφάνιση
Σύνθετη επίπτωση
Αθροιστική δράση

Χώροι υγιεινής

Υγρά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση

Απόβλητα
προσωπικού

Στερεά
απόβλητα

Άμεση εμφάνιση
Απλή επίπτωση
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9.1.5 Χαρακτηριστικοί χρόνοι
Οι χρόνοι εμφάνισης των αποβλήτων είναι συγκεκριμένοι και σχετίζονται με τη λειτουργία της
μονάδας. Η εμφάνιση των επιπτώσεων είναι άμεσα αντιληπτή και δεν διαφαίνονται πιθανότητες
εμφάνισης μακροπρόθεσμων επιπτώσεων ή επιπτώσεων που να εμφανίζουν κάποια τάση
επαναληψιμότητας.

9.2.
Επιπτώσεις
χαρακτηριστικά

σχετικά

με

τα

κλιματικά

και

τα

βιοκλιματικά

9.2.1 Φάση κατασκευής
Κατά την διάρκεια της κατασκευής, δεν θα επέλθει καμιά ουσιαστική μεταβολή στα τοπικά
κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής δηλαδή στην κίνηση του αέρα, στην υγρασία και την
θερμοκρασία και δεν αναμένεται κάποια επίδραση στο μικροκλίµα της περιοχής. Θα υπάρξει
ενδεχόμενη αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών και της κίνησης των μηχανημάτων.

9.2.2 Φάση λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας και κατά μήκος όλης της παραγωγικής αλυσίδας δεν εντοπίζεται κανένας
ιδιαίτερος παράγοντας ο οποίος δύναται να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στην κίνηση του αέρα,
της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή σε άλλα χαρακτηριστικά στην περιοχή. Επομένως, η υπό μελέτη
παραγωγική διαδικασία λόγω της φύσης της δεν αναμένεται να έχει καμία αρνητική επίδραση στα
κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

9.3.

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

9.3.1 Φάση κατασκευής
Οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που αναμένεται να προκύψουν
κατά τη φάση κατασκευής του έργου είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορισμένης διάρκειας. Κατά τη
διάρκεια της κατασκευής των έργων αναμένεται επιβάρυνση στο τοπίο και το ανάγλυφο λόγω των
εκσκαφών λοιπών απαιτούμενων κατασκευών, καθώς και την παρουσία συνεργείων και
μηχανημάτων στο χώρο του έργου.
Η επιβάρυνση αυτή έχει χρονική κλιμάκωση και θα είναι περιορισμένης διάρκειας, δεδομένου ότι µε
την περάτωση του έργου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των χώρων που ήταν εγκατεστημένα
τα συνεργεία, καθώς και ενδεχομένως των βοηθητικών χώρων των εργοταξίων (πχ χώροι εναπόθεσης
υλικών). Σε ότι αφορά τα υλικά επιχώσεων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, αυτά
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θα προέρχονται από την περίσσεια των υλικών εκσκαφής και σε άλλη περίπτωση προβλέπεται να
γίνει από νομίμως λειτουργούντες προμηθευτές.

9.3.2 Φάση λειτουργίας
Ο βαθμός αλλοίωσης ενός τοπίου εξαρτάται καταρχήν από το βαθμό ευαισθησίας και της τρωτότητάς
του, που υποδηλώνεται σύμφωνα με αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του κάθε τοπίου, και από το
μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της επέμβασης που προκαλείται σε αυτό. Όσο πιο ενδιαφέρον από
αισθητικής άποψης είναι ένα τοπίο, τόσο πιο ευαίσθητο είναι στις αλλοιώσεις και επεμβάσεις.
Σημαντική άλλωστε παράμετρος και από πλευράς αισθητικής αλλά και οικολογικής σημασίας
αποτελεί η βλάστηση και η κάλυψη γης που πλαισιώνει το τοπίο και επηρεάζει την ελκυστικότητά
του με μια σειρά στοιχείων. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της διαταραχής σε
ένα τοπίο είναι οι θέσεις παρατήρησης (κατοικημένες περιοχές, δρόμοι κ.ά.).
Η υπό μελέτη μονάδα είναι εγκατεστημένη σε χώρο, απομακρυσμένο από οικισμούς. Συνεπώς, δεν
υπάρχουν και δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
της περιοχής.

9.4.
Επιπτώσεις σχετικά με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά
χαρακτηριστικά
9.4.1 Φάση κατασκευής
Κατά την διάρκεια της κατασκευής, δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις στα γεωλογικά και
εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, λόγω της μικρής έκτασης του έργου και του μικρού
βάθους εκσκαφών. Γενικά το έργο δεν θα προκαλέσει ανωμαλίες ή επικίνδυνες καταστάσεις ή
αστάθεια του εδάφους.

9.4.2 Φάση λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας δεν αναμένεται καμία επίδραση στα εδαφολογικά,
γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής, λόγω της φύσης του έργου η οποία δεν
περιλαμβάνει ισχυρές δονήσεις. Το έργο λόγω της φύσης του, του είδους του, της χρήσης του δεν
δύναται με την λειτουργία του να προκαλέσει επιπτώσεις που αφορούν:


Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων.



Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. πηγών, σπηλαίων
κ.λπ.



Σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς
καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ.
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9.5.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

9.5.1 Οικότοποι / Χλωρίδα – Πανίδα
9.5.1.1

Φάση κατασκευής

Κατά τη φάση της κατασκευής αναμένεται αποψίλωση θάμνων και εκχέρσωση έκτασης εντός του
γηπέδου, στους χώρους που θα ελίσσονται τα μηχανήματα, εκεί που θα στηθεί το εργοτάξιο κλπ. Η
επίπτωση αυτή αφορά, όμως, µόνο τον αριθμό και όχι την ποικιλία των φυτών της περιοχής
επέμβασης. Οι όποιες επιπτώσεις θα αρθούν σταδιακά µε την αποκατάσταση του χώρου, καθώς θα
πραγματοποιηθούν φυτοτεχνικές παρεκβάσεις και φυτεύσεις στα πλαίσια της διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου μετά την κατασκευή του έργου.
Στη φάση κατασκευής, λόγω των οχλήσεων από την εκχέρσωση του εδάφους και των εργοταξιακών
συνθηκών (θόρυβος, κραδασμοί, σκόνη) αναμένεται να μετακινηθούν ορισμένα είδη και ιδιαίτερα
της ορνιθοπανίδας, σημειώνεται όμως ότι αφενός η κατασκευαστική περίοδος θα έχει μικρή
διάρκεια και αφετέρου η κλίμακα των έργων είναι πολύ περιορισμένη.
∆εν αναμένεται πάντως να υπάρξει εξαφάνιση σπάνιων ζώων και συνολικά δεν αναμένεται να
υπάρξουν αξιόλογες επιπτώσεις στην πανίδα από την κατασκευή του έργου. Επίσης, οι εργασίες θα
διαρκέσουν για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και µετά το πέρας της κατασκευής αναμένεται
επιστροφή της εκδιωχθείσας τοπικής πανίδας.

9.5.1.2

Φάση λειτουργίας

Οι επιδράσεις από τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης στη χλωρίδα και πανίδα της
περιοχής κρίνονται μικρές, καθώς δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των χρήσεων στις οποίες έχουν
προσαρμοσθεί τα είδη της περιοχής (αγροτικές, κτηνοτροφικές). Επιπλέον δεν έχει διαπιστωθεί στην
περιοχή η παρουσία σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών ή ζώων.
Ωστόσο, δεν αναμένεται η μονάδα να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη περιοχή. Συγκεκριμένα,
δεν αναμένεται η κατακερμάτιση σημαντικών ενδιαιτημάτων της σημαντικής ορνιθοπανίδας της
περιοχής. Επίσης, δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά η βλάστηση, αφού πρόκειται για σημειακό
έργο.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και στη φάση της λειτουργίας του το έργο δε θα επιφέρει
κάποια αξιόλογη όχληση στην περιοχή, μεγαλύτερη από τις ήδη αναπτυσσόμενες δραστηριότητες.
Η ηχητική όχληση από τη λειτουργία του έργου στα όρια του γηπέδου αναμένεται ότι θα είναι
κατώτερη των 55dBA και άρα δεν αποτελεί παράγοντα όχλησης της ορνιθοπανίδας. Συμπερασματικά
η κατασκευή και εν συνεχεία η λειτουργία του έργου δεν έχουν χαρακτηριστικά που θα επηρεάσουν
την ακεραιότητα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας, ούτε και θα δημιουργήσουν επιβαρυντικές
συνθήκες για τη διαβίωση, αναπαραγωγή και ενδιαίτηση των προστατευόμενων ειδών.
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ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής

Ως προς τη χλωρίδα στην ευρύτερη χωρική ενότητα της υπό μελέτης περιοχής εμφανίζεται μια
μεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης, από υποβαθμισμένα βοσκοτόπια και γυμνά σχεδόν βουνά μέχρι
πυκνά δάση, ορισμένα από τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα και παραγωγικότερα της χώρας. Ειδικά
στην άμεση περιοχή του έργου, απαντώνται δασώδεις σχηματισμοί, χορτολιβαδικές εκτάσεις και
αγροί. Εντός του οικοπέδου, αναπτύσσεται κατά σημεία μόνο, η χλοώδης διάπλαση που
καταλαμβάνει τους εποχικά ακαλλιέργητους αγρούς. Στα γειτονικά ακίνητα απαντώνται μεμονωμένα
δένδρα ή συστάδες τους, που αποτελούν τις χαρακτηριστικές διαπλάσεις επί των ορίων των
γειτονικών ιδιοκτησιών. Επίσης παρατηρούνται αγροί και καλλιεργήσιμες εκτάσεις
Στην περιοχή πέριξ της μονάδας δεν προβλέπεται καμία αποψίλωση θάμνων, φυτών ή δένδρων. Σε
καμία περίπτωση δεν αναμένεται εισαγωγή νέων φυτών που να απειλεί τη βιοποικιλότητα ή την
οικολογική ισορροπία της περιοχής για οποιοδήποτε εμπορικό ή καλλωπιστικό λόγο. Επιπλέον, οι
φυτοκοινωνικές διαπλάσεις της περιοχής είναι σταθερές και προσαρμοσμένες στις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες που έχουν ασκηθεί κατά το παρελθόν. Το μόνο μη σταθερό σύστημα στην
φυτοκοινωνική διάπλαση της περιοχής είναι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες αν αφεθούν
δύναται να εξελιχθούν σε δασικές εκτάσεις.
Σαν αποτέλεσμα, η συνεχής παρουσία ανθρώπων και οχημάτων κατά την διάρκεια της λειτουργίας
της μονάδας δεν αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στην υπάρχουσα ισορροπία του
οικοσυστήματος. Συνοψίζοντας, οι αρνητικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία της μονάδας στη
χλωρίδα της περιοχής κρίνονται ως πρακτικά ασήμαντες.

9.5.1.4

Επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής

Επιπροσθέτως, δεν αναμένεται μεταβολή ποικιλίας ή αριθμού ειδών χερσαίας πανίδας και
ορνιθοπανίδας. Δεν αναμένεται επίσης μεταβολή στις μετακινήσεις ζώων, εισαγωγή νέων ειδών σε
κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας. Η πιθανή παρενόχληση ζωικών ειδών κατά την
λειτουργία του έργου, δεν αποτελεί σημαντική διαταραχή, λόγω της μικρής έκτασης της μονάδας.
Οι επιπτώσεις στις ζωικές κοινότητες της περιοχής μελέτης εστιάζονται στις άμεσες επιδράσεις του
θορύβου και της περιορισμένης ρύπανσης λόγω ρύπων και σκόνης από την κίνηση οχημάτων και της
λειτουργίας των μηχανημάτων κατασκευής. Τα ζώα, σε αντίθεση με τα φυτά, έχουν το πλεονέκτημα
της κίνησης, γεγονός που τα καθιστά ικανά να αποφεύγουν τις περιοχές με αυξημένη όχληση ή και
ρύπανση. Έτσι, κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενδέχεται να παρουσιαστεί μια τοπική και μικρής
έντασης μετακίνηση κάποιων ειδών η οποία όμως αναμένεται να αποκατασταθεί ομαλά.
Τέλος, δεν αναμένεται αλλαγή στην ποικιλία των ζωικών ειδών, λόγω του τοπικού χαρακτήρα των
επεμβάσεων του έργου. Σημειώνεται επίσης ότι η επίδραση στην πανίδα της άμεσης περιοχής
μελέτης θα είναι μηδαμινή, καθώς η μονάδα θα είναι περιφραγμένη και δε θα επιτρέπεται η φυσική
παρουσία ζωικών ειδών εντός των ορίων του γηπέδου.
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9.5.2 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις
Δεν αναμένονται.

9.5.3 Επιπτώσεις εντός άλλων φυσικών περιοχών
Δεν αναμένονται.

9.5.4 Επιπτώσεις σε εκτάσεις ξηράς και εσωτερικών υδάτων
Δεν αναμένονται.

9.1.

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον

Η συμβολή του έργου στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον θα είναι θετική. Το ίδιο το έργο
δεν παράγει απόβλητα αλλά αποτελεί μία μέθοδο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
άλλων δραστηριοτήτων, καθώς διαχειρίζεται µε τρόπο αποτελεσματικό, κοινωνικά επωφελή και
οικονομικά βιώσιμο απόβλητα από κτηνοτροφικές και γεωργικές δραστηριότητες. Η παραγωγή
βιοαερίου είναι ένας άριστος τρόπος συμμόρφωσης µε τους όλο και περισσότερο περιοριστικούς
εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων για
την παραγωγή ενέργειας. Η αναερόβια χώνευση συμβάλει επίσης στη μείωση του όγκου των
αποβλήτων και των δαπανών για τη διάθεσή τους.

9.1.1 Επιπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις
Δεν αναμένονται.

9.2.

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

9.2.1 Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης
Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία και τη λειτουργία
της μονάδας. Για λόγους ασφαλείας η περιοχή εγκατάστασης θα είναι περιφραγμένη και η είσοδος
ελεγχόμενη.

9.2.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Το έργο δεν έρχεται σε σύγκρουση ή αντίθεση µε οποιαδήποτε από τις θεσμοθετημένες χωροταξικές
ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί και αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης. Σε ότι αφορά
στο δομημένο περιβάλλον, η θέση του έργου βρίσκεται εκτός πόλεως ή οικισμών.
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Επίσης, το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής αρχαιολογικής προστασίας, εκτός δασών, αναδασωτέων ή
δασικών εκτάσεων και εκτός άλλων θεσμοθετημένων χρήσεων γης ή ενδεχόμενων τροποποιήσεων
των χρήσεων γης της περιοχής.
Η μονάδα δεν βρίσκεται πλησίον κατοικημένης περιοχής και κοντά σε άλλες δομημένες ζώνες. Τα
έργα υποδομής στην περιοχή του έργου δεν είναι σημαντικά και για αυτό το λόγο δεν πρόκειται να
επηρεαστούν. Η μόνη ελαφριά επίπτωση συνδέεται με την αυξημένη κίνηση των μεταφορικών
οχημάτων κατά τις περιόδους αυξημένης εμπορικής αιχμής και κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων ή
άλλου είδους εξοπλισμό. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών έχει προβλεφθεί, στα
πλαίσια που αυτό είναι εφικτό, μετακινήσεις εκτός ωρών κοινής ησυχίας τηρώντας τους κανόνες του
Κ.Ο.Κ. για τα όρια ταχύτητας, της χρήση κόρνας, την κάλυψη των οχημάτων, το σβήσιμο της μηχανής
των οχημάτων κατά τη διάρκεια τυχόν στάσεων τους πλησίον ή εντός οικισμών και η τακτική
συντήρησή τους.
Επομένως, σύμφωνα µε τα παραπάνω, καθώς δεν αναμένεται αξιόλογη επιβάρυνση στο δομημένο
περιβάλλον και τις χρήσεις γης της περιοχής, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων κατά τη φάση
κατασκευής του έργου.
Αντίθετα, το έργο θα έχει πολύ σημαντικά θετικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά τη διαχείριση των
αποβλήτων από πτηνοτροφεία και τυροκομεία της περιοχής, τα οποία αποτελούν περιβαλλοντικό
πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων.

9.2.3 Πολιτιστική κληρονομιά
Περιμετρικά και σε ακτίνα μεγαλύτερη από αυτή που είναι ορατή της μονάδας, δεν υπάρχουν
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που να επηρεάζονται αρνητικά από την λειτουργία της.
Σημειώνεται δε, πως η μονάδα δεν είναι εγκατεστημένη σε αρχαιολογική ζώνη ή σε περιοχή
ιδιαίτερου ιστορικού ή πολιτιστικού κάλλους.

9.3.

Κοινωνικό-οικονομικές προσεγγίσεις

Το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά.
Αντίθετα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η δείκτες οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της
μονάδας επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στις κοινωνικές δομές της Π.Ε. Ιωαννίνων και στις τεχνικές
υποδομές της ευρύτερης περιοχής.

9.4.

Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων, αναμένεται πολύ μικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου της
άμεσης περιοχής μελέτης από τη διέλευση των οχημάτων κατασκευής και μεταφορών εξοπλισμού.
Η μεταφορά των αδρανών υλικών, προς και από το εργοτάξιο για την εκτέλεση των χωματουργικών
εργασιών, έχει αρνητικές επιπτώσεις, λόγω αύξησης της κυκλοφοριακής κίνησης. Να σημειωθεί ότι
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οι προβλεπόμενες διαρροές των φορτηγών οχημάτων βρίσκονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εκτός
κατοικημένων περιοχών.
Σε γενικές γραμμές, οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως τυπικές και αναμενόμενες για έργα
τέτοιου είδους, ενώ το επίπεδο αναφοράς τους θα είναι καθαρά τοπικό και περιορισμένο στην άμεση
περιοχή επέμβασης. Η εγκατάσταση της μονάδας δεν θα επιφέρει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις τεχνικές
υποδομές καθώς σε μικρή απόσταση από το γήπεδο εγκατάστασης υπάρχουν όλες οι απαραίτητες
υποδομές πλην δικτύου αποχέτευσης, που άλλωστε απουσιάζει συνολικά από την περιοχή. Έτσι για
την λειτουργία της μονάδας δεν θα χρειαστεί να κατασκευαστούν μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής
(οδοποιία, δίκτυο ηλεκτρισμού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών).

9.5.

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα

9.5.1 Φάση κατασκευής
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας καθορίζονται όπως παρακάτω:


Διοξείδιο του θείου (SO2) και αιωρούμενα σωματίδια (PM10): όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ.
34/30-5-2002 (ΦΕΚ 125/Α/05.06.02).



Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2): όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/30-5-2002 (ΦΕΚ
125/Α/05.06.02) σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 25/88 (ΦΕΚ 52/Α).



Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και βενζόλιο: όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ
405/Β/27-2-04).



Όζον (Ο3) : όπως καθορίζονται στην Οδηγία 85/203/ΕΟΚ και στις ΚΥΑ ΗΠ 38638/2016 (ΦΕΚ
1334/Β/21-9-05) για το Όζον (Ο3).

Κάποιες αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, από τις εκπομπές
καυσαερίων και την εκπεμπόμενη σκόνη κατά τη διάρκεια των εργασιών εντός του εργοταξίου, οι
οποίες µε τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης μετριάζονται σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, κατά
τη φάση κατασκευής του έργου, οι κύριες πηγές αερίων ρύπων είναι :


Καυσαέρια από τη λειτουργία διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων (φορτηγά, εκσκαφείς,
φορτωτές κλπ.) που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες κατασκευής και τη μεταφορά
υλικών από και προς το εργοτάξιο



Σκόνη από τις εκσκαφές και τις εργασίες εξόρυξης αδρανών υλικών, καθώς επίσης και από
τη µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής µε βαρέα οχήματα.

Η επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές αυτές δεν αναμένεται να είναι
αξιόλογη σε µέγεθος, θα είναι παροδικού χαρακτήρα και θα πάψει να υφίσταται µε την περάτωση
των εργασιών κατασκευής.
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Μάλιστα µε τα κατάλληλα µέτρα περιορισμού της σκόνης, τα οποία αποτελούν μέρος της ορθής
εργοταξιακής πρακτικής (π.χ. διαβροχή μετώπων εκσκαφής και διαδρομών κίνησης των βαρέων
οχηµάτων, µεταφορές χωµάτων και αδρανών υλικών µε καλυµµένα φορτηγά κ.ά.), οι εκποµπές
σκόνης αναµένεται να µειωθούν σε µεγάλο βαθµό. Παρομοίως, η τήρηση των απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τους κινητήρες των µηχανηµάτων και βαρέων οχηµάτων της κατασκευής
(υποχρεωτική «κάρτα καυσαερίων», χρήση νόµιµου καυσίµου κ.ά.), καθώς και βασικά µέτρα ορθής
εργοταξιακής πρακτικής (απενεργοποίηση κινητήρων φορτηγών σε στάση, πλήρης αποτροπή
ανοικτών καύσεων κ.ά.), εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσει τις εκποµπές αέριων ρύπων.
Καυσαέρια οχηµάτων και µηχανηµάτων
Το µέγεθος και η διάρκεια των εκπομπών εξαρτάται από τη σύνθεση των απαιτούμενων οχηµάτων –
µηχανηµάτων κατασκευής (πχ. εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά, μπετονιέρες, κλπ.) και το
χρονοδιάγραμμάµµα των εργασιών. Το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων κατασκευής είναι
κυρίως πετρελαιοκίνητα και η σύσταση των παραγόμενων καυσαερίων είναι η γνωστή (μονοξείδιο
του άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες
(HCs), αιωρούμενα σωματίδια). Η αύξηση της συγκέντρωσης των εκπομπών των αέριων ρύπων
καύσης δεν αναµένεται να είναι σημαντική καθώς προέρχεται από πολύ περιορισμένο αριθμό
µηχανηµάτων και οχηµάτων κατασκευής, για μικρό χρονικό διάστημα και η επιβάρυνση της περιοχής
θα είναι τοπικού χαρακτήρα µε περιορισμένη διάρκεια. Με την εφαρμογή κανόνων ορθής
εργοταξιακής πρακτικής και την τακτική συντήρηση και έλεγχο των οχηµάτων και µηχανηµάτων όπως
ούτως ή άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, διασφαλίζεται ότι οι επιπτώσεις από τα
καυσαέρια περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.
Μικρή εκπομπή αερίων ρύπων τόσο στην περιοχή της μονάδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή θα
οφείλεται στους ρύπους των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τη μονάδα, πραγματοποιώντας τα
προγραμματισμένα δρομολόγια μεταφορών και τα οποία θα εντάσσονται στα αυτοκίνητα της οδικής
κυκλοφορίας της περιοχής. Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα είναι πολύ μικρές σε
συνάρτηση με τα ανώτατα όρια της νομοθεσίας, για την ποιότητα του αέρα:


Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) - 10 mg/m3 (μέση τιμή οκταώρου)



Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) - 200 μg/m3 (μέση ωριαία τιμή)



Υδρογονάνθρακες (HC) - 160 μg/m3 (μέση τρίωρη τιμή).

Τα οχήματα θα φέρουν όλες τις ώρες τα Τεχνικά Δελτία Ελέγχου, τις Κάρτες Ελέγχου Εκπομπών
Καυσαερίου και τέλος τα Δελτία του ΚΤΕΟ. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της μονάδας φροντίζουν για τη
διαρκή συντήρησή τους.
Σκόνη
Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής του έργου εκτός από την κίνηση των οχηµάτων αναµένεται κατά
την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, καθώς και κατά την µεταφορά και φορτοεκφόρτωση
αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφής. Από τις παραπάνω πηγές οι σημαντικότερες είναι οι
εκποµπές στο χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών.
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Η ποσότητα της σκόνης που παράγεται εξαρτάται από τις διαστάσεις του µετώπου εργασιών, τη
σύσταση του εδάφους και τον όγκο των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων. Καθώς οι
χωµατουργικές και οικοδομικές εργασίες είναι πολύ περιορισμένες αναμένονται µικρές ποσότητες
εκπομπής σκόνης, µε αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να έχουν τοπικό χαρακτήρα και περιορισµένη
διάρκεια. Η επιβάρυνση αφορά την άμεση περιοχή του έργου και κυρίως την όχληση του
προσωπικού του εργοταξίου που µε τα κατάλληλα µέτρα δύνανται να περιοριστεί αποτελεσματικά.

9.5.2 Φάση λειτουργίας
Η καύση του βιοαερίου αποτελεί τη μόνη παράμετρο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εντοπίζεται στη
φάση της λειτουργίας του έργου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι πρόκειται για καύση αερίου
καυσίμου και ότι θα λαμβάνονται μέτρα καθαρισμού και προετοιμασίας, οι επιπτώσεις εκτιμώνται
ώς αμελητέες έως µικρές. Στο στάδιο της παραγωγής και της συλλογής του βιοαερίου θα
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του, η οποία κατ’ επέκταση
σημαίνει και βελτίωση των καυσαερίων από τη μονάδα καύσης.
Συγκεκριμένα το βιοαέριο θα υφίσταται αφύγρανση, ενώ στο εσωτερικό των χωνευτών θα
βρίσκονται εγκατεστημένες διατάξεις βιολογικής αποθείωσης. Η διάταξη αποθείωσης θα
εκμεταλλεύεται την παρουσία των οξειδωτικών σουλφοβακτηρίων εντός του χωνευτή, καθώς το
υπόστρωμα της αναερόβιας χώνευσης περιέχει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες για το μεταβολισμό
τους. Το οξυγόνο θα παρέχεται µε έγχυση αέρα στο επάνω μέρος του χωνευτή. Οι σωλήνες εγχύσεως
αέρα μέσα στο χωνευτή θα είναι τοποθετημένες στην αντίθετη πλευρά της εξαγωγής του βιοαερίου,
προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση του σωλήνα εξαγωγής.
Για την αποτελεσματική λειτουργία της διάταξης αποθείωσης θα µετράται συνεχώς µε on-line
όργανο η ποιότητα του βιοαερίου (μεθάνιο, CO2, Η2S, Ο2) και βάσει της αναλογίας οξυγόνου και θείου
ο αεροσυμπιεστής θα αυξομειώνει την παροχή αέρα ώστε να διατηρείται μία µέγιστη συγκέντρωση
οξυγόνου της τάξης του 1%. Μέσω αυτής της διαδικασίας το υδρόθειο μετατρέπεται σε στοιχειακό
θείο. Επιπλέον πριν τη μονάδα συμπαραγωγής θα υπάρχει ψύκτης αερίου και στη συνέχεια φίλτρο
ενεργού άνθρακα για πρόσθετη διασφάλιση της δέσμευσης του υδρόθειου. Οι οριακές τιμές
εκπομπών για τις οποίες θα γίνει η ρύθμιση της μονάδας καύσης του βιοαερίου είναι:


Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) < 650 mg/Nm3.



Αιωρούμενα σωματίδια PM10 < 50 mg/Nm3.



Οξείδια του αζώτου (ΝOx) < 500 mg/Nm3.



Υδρόθειο (H2S) < 5 mg/Nm3.



Υδροχλώριο (HCl) < 30 mg/Nm3.



Υδροφθόριο (HF) < 5 mg/Nm3.



Άκαυστοι υδρογονάνθρακες < 150 mg/Nm3.



διοξείδιο του θείου (SO2) < 500 mg/Nm3.
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Επί ξηρού σε Κ.Σ. θερμοκρασίας και πίεσης (0oC, 1 bar) και για 5% κ.ο. Ο2.

Η καύση του βιοαερίου απελευθερώνει CO2, αλλά η κύρια διαφορά, όταν συγκρίνεται µε τα ορυκτά
καύσιμά, είναι ότι ο άνθρακας στο βιοαέριο ελήφθη πρόσφατα από την ατμόσφαιρα, από τη
φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών. Έτσι, ο κύκλος άνθρακα του βιοαερίου είναι κλειστός σε
ένα βραχύ χρονικό διάστημα (από ένα έως λίγα έτη). Η παραγωγή βιοαερίου µειώνει επίσης τις
εκποµπές του μεθανίου και του νιτρώδους οξειδίου λόγω της αποθήκευσης και χρήσης της ζωικής
στερεής κοπριάς ως εδαφοβελτιωτικό.

9.6.

Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις

9.6.1 Φάση κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, ο θόρυβος θα προέρχεται κυρίως από δύο πηγές :


Την κυκλοφορία των βαρέων οχηµάτων που µεταφέρουν τα υλικά εκσκαφών και τα υλικά
και µηχανήµατα κατασκευής του έργου, εντός και εκτός του εργοταξίου, που συνιστά το
θόρυβο κατασκευαστικών εργασιών



Τη λειτουργία διαφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων στα µέτωπα κατασκευής (µηχανήµατα
εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής κ.λπ.) που συνιστά τον οδικό κυκλοφοριακό
θόρυβο Στις επόμενες παραγράφους δίνεται ανάλυση των εκτίμησης των επιπτώσεων στο
ακουστικό περιβάλλον ανά πηγή εκπομπής.

Θόρυβος κατασκευαστικών εργασιών
Το βασικό νομοθέτημα µε το οποίο τίθενται οριακές τιμές για το θόρυβο που εκπέμπεται από
μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν
γένει» (ΦΕΚ Α΄ 293), το οποίο ανάλογα µε τη χρήση γης προβλέπει τα όρια του ακόλουθου πίνακα.
Η προσπάθεια ελέγχου του θορύβου που προέρχεται από τις εργασίες κατασκευής δεν προβλέπει
γενικά όρια για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών αλλά στοχεύει στην πηγή, θέτοντας µέγιστες
εκπεμπόμενες στάθμες θορύβου για καθένα από τα είδη µηχανηµάτων που λαμβάνουν µέρος στις
κατασκευαστικές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η παλαιότερο κατακερματισμένη νομοθεσία έχει
αντικατασταθεί από τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ Β΄ 1418), όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286). Στις αποφάσεις αυτές, τίθενται ανώτατα
όρια στην εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος για µια εκτενή σειρά κατασκευαστικού εξοπλισµού
όπως π.χ. αναβατόρια, οδοστρωτήρες, αεροσυμπιεστές, αερόσφυρες και χειροκατευθυνόµενες
συσκευές θραύσης σκυροδέματος, βαρούλκα δοµικών κατασκευών, προωθητές, ανατρεπόμενα
οχήματα, εκσκαφείς και φορτωτές, ισοπεδωτές, συγκροτήματα υδραυλικής ισχύος, γερανοί,
ανυψωτικά µηχανήµατα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος κ.ά.
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Κατά τη φάση κατασκευής των έργων δεν αναµένεται να προκληθούν επιπτώσεις στο ακουστικό
περιβάλλον της περιοχής δεν υφίστανται σε ακτίνα 1Km δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να
οχληθούν.
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών μπορεί να επιτευχθεί µε την όσο το δυνατόν ορθή και
λειτουργική κατάσταση των εργοταξιακών χώρων και τη σχολαστική τήρηση των προβλεπόμενων
κανονισμών. Επιπλέον, στους εργοταξιακούς χώρους θα τηρούνται σχολαστικά όλες οι προβλέψεις
της νομοθεσίας περί θορύβου κατασκευαστικών εργασιών που προαναφέρθηκε, δηλαδή των
διατάξεων της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2007
(ΦΕΚ Β΄ 286).
Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη ρύθμιση του θορύβου που οφείλεται στην κυκλοφορία οχημάτων στο
οδικό δίκτυο εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης πρωτοβουλίας για τη βελτίωση του
ακουστικού περιβάλλοντος στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ «περί
αξιολόγησης και διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου» επιχειρεί µια συνολική και
ιεραρχημένη προσπάθεια αναγνώρισης και αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου, ωθώντας σε
ανάληψη δράσεων για τη διαχείριση και τελικώς τη μείωσή του. Κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας,
εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 211773/27.4.2012 «Καθορισμός ∆εικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων
Επιτρεπόμενων Ορίων ∆εικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών µελετών υπολογισμού και
εφαρµογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασµάτων, προδιαγραφές προγραµµάτων παρακολούθησης
περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 1367).
Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια οδικού θορύβου καθορίζονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ τα εξής:
Για τον δείκτη Lden τα 70 dBA Για τον δείκτη Lnight τα 60 dBA Τονίζεται ότι όλοι οι παραπάνω νέοι
δείκτες οδικού θορύβου, καθώς και οι οριακές τους τιμές, αναφέρονται μακροπρόθεσμές
ηχοστάθµες, που προσδιορίζονται σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες ημέρες ή εβδομάδες,
ο θόρυβος επιτρέπεται να είναι υψηλότερος από τα επίπεδα των οριακών τιμών, αρκεί τις άλλες
ημέρες του έτους να κινείται επαρκώς χαμηλότερα, ώστε η εξαγωγή του µέσου όρου να οδηγήσει σε
τιμή χαμηλότερη της οριακής.
Η επιπλέον ηχορύπανση λόγω της κίνησης βαρέων οχηµάτων για την κατασκευή του έργου στο οδικό
δίκτυο της περιοχής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις από µέτρια µέχρι αμελητέα, ενώ η
επιβάρυνση λόγω των οχηµάτων των εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα ασήμαντη. Πάντως οι οριακές
τιμές θορύβου σε καμία περίπτωση δεν αναµένεται να προσεγγισθούν από την κυκλοφορία των
οχηµάτων του εργοταξίου, οπότε δεν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα για την κυκλοφορία των
οχηµάτων του εργοταξίου. Επιπλέον η απόσταση του γηπέδου κατασκευής από κατοικίες και λοιπές
χρήσεις διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της ηχητικής όχλησης.

9.6.2 Φάση λειτουργίας
∆εν αναμένεται καμία όχληση από τη λειτουργία της μονάδας σε ότι αφορά το θόρυβο, καθώς οι
εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία της µονάδας αναμένεται να είναι μικρότερες των 55 dBA. ∆εν
αναμένεται να υπάρχουν δονήσεις από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
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9.7.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Επιπτώσεις σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Δεν αναμένονται.

9.8.

Επιπτώσεις στα ύδατα

9.8.1 Φάση κατασκευής
9.8.1.1

Αστικά λύματα

Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα
οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Δεδομένης της ποιότητας και της ποσότητας των
ανθρωπογενών λυμάτων κατά τη φάση της κατασκευής, μπορεί να εκτιμηθεί µε ασφάλεια ότι δεν θα
υπάρξει ουσιαστικά καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Για τη διαχείριση των αστικών, υγρών
αποβλήτων προτείνεται η εγκατάσταση χημικών τουαλετών.

9.8.1.2

Επιφανειακές απορροές

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ενδέχεται να εμφανιστούν επιφανειακές απορροές που
οφείλονται στην παράσυρση στερεών σωματιδίων ή ρυπαντών από τα όμβρια ύδατα. Κύριο
χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή φόρτιση σε αιωρούμενα σωματίδια µε κάποιους
προσροφούµενους ρυπαντές, οι οποίοι συνήθως είναι τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες (λάδια, γράσα,
καύσιμά κ.λπ.).
Οι απορροές προκαλούν επιβάρυνση των υδάτων, σε περίπτωση που φθάσουν µέχρι τα επιφανειακά
ή υπόγεια ύδατα, διαφορετικά απορροφώνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώματα, κάτι όμως το
οποίο θεωρείται επίσης αρνητική επίπτωση. Τα αιωρούμενα στερεά οφείλονται σε σωματίδια
κυρίως από αδρανή υλικά (άµµος, τσιμέντο, µπάζα, χώματα κ.λπ.) τα οποία αυτά καθαυτά είναι
σχετικά αβλαβή (µη τοξικά, µη επικίνδυνα). Το μεγαλύτερο πρόβλημα που µπορεί να προκύψει από
αυτές, είναι να παρασυρθούν στερεά σωματίδια και να διασπαρθούν σε µία ευρύτερη περιοχή.
Για την αποφυγή και εξάλειψη αυτού του φαινομένου, προτείνεται να ληφθεί µέριµνα µε κατάλληλη
διευθέτηση των δανειοθαλάµων, µε τυχόν προστατευτικές τάφρους ή µε άλλα µέσα, για να
αποφευχθεί η έντονη παράσυρση στερεών σωματιδίων. Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι
προσροφώνται επί των σωματιδίων, αποδίδονται κυρίως σε αμέλεια ή σε τυχαία διαρροή καυσίμων
και λιπαντικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του εργοταξίου, και ο µόνος τρόπος αντιμετώπισης
είναι ο περιορισμός τέτοιων συμβάντων, µέσω προσεκτικής διαχείρισης. Τα µέτρα που θα ληφθούν
προς επίτευξη αυτού του στόχου είναι όμοια µε αυτά που περιγράφονται στη συνέχεια, στην
παράγραφο που αφορά τα ειδικά υγρά απόβλητα.

9.8.1.3

Ειδικά υγρά απόβλητα

Τα ειδικά απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής προσιδιάζουν µε τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα.
Τα απόβλητα αυτά είναι κυρίως λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται από τη συντήρηση των
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ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

µηχανηµάτων και οχηµάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο και δευτερευόντως, κάποιες
µικρές ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που προέρχονται από τυχαία περιστατικά (διαρροές,
βλάβες κ.λπ.). Οι ποσότητες αυτές είναι µη προσδιορίσιµες αφού αν υπάρξουν θα οφείλονται σε
τυχαία περιστατικά. Οι επιπτώσεις αυτές εκτός από περίπτωση μεγάλης διαρροής, δεν αναµένεται
να είναι σημαντικές, αφού, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το έργο θα εκτελεσθεί άπαξ και
κατόπιν θα σταματήσει η όχληση.
Επιπλέον αυτού, οι ποσότητες των παραγόμενων ρύπων είναι µικρές και το µεγαλύτερο τμήμα τους,
σε περίπτωση ατυχήματος, θα απορροφηθεί απ' τα ανώτερα εδαφικά στρώματα. Τα ειδικά απόβλητα
που παράγονται και οφείλονται στις παραπάνω αιτίες, θεωρούνται τοξικές ουσίες και χρήζουν
προσεκτικής διαχείρισης. Σε περίπτωση όμως που παρά τα µέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας,
λάβει χώρα διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών θα ληφθεί µέριµνα προς αποφυγή του εκτεταμένου
εμποτισμού του εδάφους ή διαφυγής τους.

9.8.2 Φάση λειτουργίας
Η παραγωγική διεργασία δεν απαιτεί τη χρήση νερού, παρά µόνο για την πλήρωση του συστήματος
μεταφοράς θερμότητας από τη µονάδα καύσης στους χωνευτές. Αντίστοιχα θα προκύψει απαίτηση
νερού για την πλήρωση της δεξαμενής πυρόσβεσης. Τα αστικά απόβλητα προσωπικού καθώς και τα
νερά πλύσης θα οδηγούνται είτε στη μονάδα βιοαερίου ή στα lagoon ανάλογα με τις ανάγκες της
μονάδας

9.8.2.1

Επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα

Δεν αναμένονται.

9.8.2.2

Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα

Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών λυμάτων να είναι μονωμένες και να αποφεύγεται
η διαρροή λυμάτων με κάθε τρόπο προς τα υπόγεια ύδατα.

9.9.

Σύνοψη των επιπτώσεων σε μήτρα
Πίνακας 63 : Γενικός Πίνακας Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Επιπτώσεις

Αρνητικές

Θετικές

Κλιματολογικά και
βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά

Χ
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Δεν
υπάρχουν
επιπτώσεις

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Επιπτώσεις

Αρνητικές

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Θετικές

Μορφολογικά και
τοπιολογικά
χαρακτηριστικά

Μεταβολή του τοπίου κατά τη
φάση κατασκευής και λειτουργίας
του έργου. Επίπτωση μόνιμη μη
αναστρέψιμη, μέτριας σημασίας

Γεωλογικά,
τεκτονικά και
εδαφολογικά
Χαρακτηριστικά

Μικρή επίπτωση στα εδαφολογικά
χαρακτηριστικά κατά τη φάση
κατασκευής του έργου. Επίπτωση
προσωρινή, μικρής σημασίας

Φυσικό Περιβάλλον

Μικρή επίπτωση στην πανίδα της
περιοχής κατά την κατασκευή.
Επίπτωση προσωρινή,
αναστρέψιμη Η βλάστηση της
περιοχής είναι τυπική.
Επίπτωση ασήμαντη

Χρήσεις γης

Δομημένο
περιβάλλον

Φορέας Έργου:

Θετικές επιπτώσεις διότι γίνεται
ενεργειακή περιβαλλοντική
διαχείριση 14.300 tn οργανικών
αποβλήτων ετησίως. Μόνιμη
επίπτωση, μεγάλης σημασίας
Απόλυτη εναρμόνιση με τις
επιταγές του. Μόνιμη επίπτωση,
μηδενικής σημασίας

Επίπτωση προσωρινή, μικρής
σημασίας κατά τη φάση της
κατασκευής Επίπτωση Μόνιμη
κατά τη φάση της λειτουργίας.

Ιστορικό και
πολιτιστικό
περιβάλλον
Κοινωνικό οικονομικό
περιβάλλον

Χ

Μικρή επίπτωση κατά τη φάση
κατασκευής, λόγω οπτικής και
ηχητικής όχλησης. Επίπτωση
προσωρινή, μικρής σημασίας

Μεγάλη θετική επίπτωση λόγω
απασχόλησης μόνιμου
προσωπικού για τη λειτουργία της
Μονάδας και οικονομικών
απολαβών. Σημαντική
περιβαλλοντική αναβάθμιση της
περιοχής, λόγω διαχείρισης των
οργανικών αποβλήτων. Μόνιμη
επίπτωση, μεγάλης σημασίας

Τεχνικές Υποδομές

Χ
(λόγω αναβάθμισης δικτύου ΔΕΗ)

Ανθρωπογενείς
Πιέσεις στο
Περιβάλλον

Διαχείριση αποβλήτων πηγών
ρύπανσης, τα οποία αποτελούν
σημαντικά ρυπαντικά φορτία για
το υδατικό διαμέρισμα της
περιοχής. Οι επιπτώσεις
θεωρούνται θετικές και
μακροπρόθεσμες.

Ατμοσφαιρικό
περιβάλλον -

Δεν
υπάρχουν
επιπτώσεις

Μικρή επίπτωση από τη φάση
κατασκευής του έργου, λόγω της
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Κατά τη φάση Λειτουργίας,
παραγωγή βιοαερίου
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Επιπτώσεις

Αρνητικές

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Θετικές

Ποιότητα Αέρα

σκόνης που θα παράγεται.
Προσωρινή επίπτωση. Μικρή
επίπτωση από τους
εκπεμπόμενους αέριους ρύπους
από τη Μονάδα. Μόνιμη
επίπτωση, μικρής σημασίας

Κατά τη φάση
Λειτουργίας,
παραγωγή
βιοαερίου. Θετική
Επίπτωση μεγάλης
σημασίας

Μικρή επίπτωση στο ακουστικό
περιβάλλον κατά τη φάση
κατασκευής του έργου. Η
επίπτωση είναι προσωρινή,
μικρής σημασίας.

συνεισφέροντας στην ελάττωση
της χρήσης συμβατικών καυσίμων
και λιγνίτη. Θετική Επίπτωση
μεγάλης σημασίας

Κατά τη
φάση
Λειτουργίας
θα τηρηθούν
τα όρια
νομοθεσίας.
Μηδενικές
Επιπτώσεις

Ηλεκτρομαγνητικά
Πεδία
Ύδατα

Χ
Μικρή επίπτωση για τα υγρά και
στερεά απόβλητα κατά τη φάση
κατασκευής. Η επίπτωση είναι
προσωρινή, μικρής σημασίας.

9.10.

Δεν
υπάρχουν
επιπτώσεις

Διαχείριση αποβλήτων πηγών
ρύπανσης (κτηνοτροφίας κ.α.)
Επίπτωση Μόνιμη, Θετική.

Σύνοψη των επιπτώσεων (σε πίνακα ανά στάδιο αξιολόγησης)

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζεται συνολικά ο χαρακτήρας των επιπτώσεων στα τρία
εξεταζόμενα στάδια:
1. Κατασκευής των υπό μελέτη υποδομών.
2. Λειτουργίας όλης της μονάδας.
3. Κατεδάφισης της μονάδας και αποκατάστασης του τοπίου (μελλοντικό σενάριο)
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Πίνακας 64 : Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο στάδιο της κατασκευής
Είδος
Θετικές
Βιοποικιλότητα

Ασθενείς

Χ

Μέτριες

Χ

–

Χ

Έδαφος
Ύδατα

Αρνητικές

Διάρκεια
Ισχυρές

Ανάταξη

Μεσο -

Μακρο -

πρόθεσμες

πρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

Προσωρινές

Μόνιμες

Προέλευση
Σωρευτικές

Πρωτογενείς

Δευτερογενείς

Χ

Πληθυσμός
&
Δημόσια Υγεία
Πανίδα
χλωρίδα

Ουδέτερες

Μέγεθος

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αέρας

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κλίμα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Πολιτιστική
κληρονομιά
Τοπίο

Χ
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Πίνακας 65 : Δυσμενείς επιπτώσεις στο στάδιο της κατασκευής
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Φάση κατασκευής

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Φ.Π. = Φυσικό Περιβάλλον
Α.Π. = Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΝΑΙ
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ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

X

X

X

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

ΝΑΙ
X

Κατανάλωση
ενέργειας

Αστικά λύματα

ΝΑΙ

Φ.Π.

Α.Π.

ΟΧΙ

Φ.Π.

ΝΑΙ

Στερεά απόβλητα

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ
X

Φ.Π.

Εκπομπή ρύπων

ΟΧΙ

Μόλυνση

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΝΑΙ

Παράγοντας
διαταραχής

Ρύπανση

ΝΑΙ

Υποβάθμιση
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Πίνακας 66 : Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο στάδιο της λειτουργίας
Είδος
Θετικές
Βιοποικιλότητα
Πληθυσμός &
Δημόσια Υγεία
Πανίδα
χλωρίδα

Ουδέτερες

Μέγεθος
Αρνητικές

Μέτριες

Ισχυρές

Ανάταξη

Μεσο –

Μακρο –

πρόθεσμες

πρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

Προσωρινές

Μόνιμες

Προέλευση
Σωρευτικές

Πρωτογενείς

Χ

Χ

Χ
Χ

–

Χ

Χ

Χ

Έδαφος

Χ

Ύδατα

Χ

Αέρας

Χ

Κλίμα

Ασθενείς

Διάρκεια

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Πολιτιστική
κληρονομιά

Χ

Τοπίο

Χ

Χ
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Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Δευτερογενείς
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Πίνακας 67 : Δυσμενείς επιπτώσεις στο στάδιο της λειτουργίας
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Χ

Φ.Π. = Φυσικό Περιβάλλον

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΝΑΙ
Α.Π.=Ανθρωπογενές Περιβάλλον
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Χ

ΟΧΙ

Κατανάλωση ενέργειας

Χ

Χ

ΙΣΩΣ

Χ

Χ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

Χ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

Αστικά λύματα

ΟΧΙ

Στερεά απόβλητα

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

Φ.Π.

Εκπομπή ρύπων

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

Α.Π.

Μόλυνση

ΙΣΩΣ

Φάση
Λειτουργίας

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

Ρύπανση

ΟΧΙ

Υποβάθμιση
Παράγοντας
διαταραχής
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ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Πίνακας 68 : Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο στάδιο της κατεδάφισης και αποκατάστασης
Είδος
Βιοποικιλότητα

Θετικές

Ουδέτερες

Πληθυσμός &
Δημόσια Υγεία

Χ

Πανίδα
χλωρίδα

Χ

–

Έδαφος
Ύδατα

Μέγεθος
Αρνητικές

Ασθενείς

Μέτριες

Διάρκεια
Ισχυρές

Ανάταξη

Μεσο –

Μακρο –

πρόθεσμες

πρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

Προσωρινές

Μόνιμες

Προέλευση
Σωρευτικές

Πρωτογενείς

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αέρας

Χ

Κλίμα

Χ

Πολιτιστική
κληρονομιά

Χ

Τοπίο

Χ

Χ
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Πίνακας 69 : Δυσμενείς επιπτώσεις στο στάδιο της κατεδάφισης και αποκατάστασης
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Φάση
κατασκευής

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΝΑΙ
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ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

Χ

Χ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΝΑΙ
Χ

Φ.Π. = Φυσικό Περιβάλλον
Α.Π.=Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Κατανάλωση ενέργειας

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΝΑΙ
Χ

Φ.Π.

Αστικά λύματα

ΟΧΙ

Στερεά απόβλητα

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΝΑΙ
Χ

Φ.Π.

Εκπομπή ρύπων

ΟΧΙ

Μόλυνση

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α.Π.

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φ.Π.

Ρύπανση

ΟΧΙ

Υποβάθμιση
Παράγοντας
διαταραχής
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10.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται μέτρα, τα οποία προτείνεται να λάβει η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.
κατή την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία της μονάδας, με στόχο την αποφυγή ή κατά το μέγιστο
δυνατό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της
ευρύτερης περιοχής μελέτης.

10.1.

Μέτρα προστασίας για τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στα όριων εκπομπών ρύπων των οχημάτων και
μηχανημάτων είναι ικανή για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα κλιματικά και
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά κατά την φάση κατασκευής του έργου.
Κατά της φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις προς αντιμετώπιση και δεν απαιτείται η
λήψη ιδιαίτερων μέτρων, πέραν όσων έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της εγκατάστασης.

10.2.
Μέτρα Προστασίας για τα Τοπογραφικά και Γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά
10.2.1 Φάση κατασκευής
Οι κατασκευαστικές εργασίες των υπό μελέτη Έργων εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μόνο περιορισμένη
αρνητική επίπτωση στα τοπογραφικά και μορφολογικά δεδομένα της περιοχής. Οι επιπτώσεις αυτές,
περιορίζονται στις εκσκαφές των λίγων μέτρων που θα διενεργηθούν κατά την κατασκευή των
προγραμματιζόμενων έργων. Για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών, προτείνεται όπως οι εκσκαφές
περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες.
Μετά το πέρας των εργασιών, ο κατασκευαστής υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση των
πάσης φύσεως μη-χρήσιμων υλικών και εξοπλισμού και στην επαναφορά του χώρου και του τοπίου
στην αρχική τους κατάσταση.
Όσον αφορά στα αστικού τύπου απορρίμματα, δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων κατά την
κατασκευή των έργων. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από τους εργάτες κατά την
κατασκευή των έργων θα είναι αρκετά μικρός, οπότε αυτά μπορούν να συγκεντρώνονται σε κάδους
απορριμμάτων και να απομακρύνονται, μαζί με τα άλλα στερεά απορρίμματα που δημιουργούνται,
στους χώρους συγκέντρωσης των απορριμμάτων της περιοχής.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν
τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες και γενικά απόβλητα
διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα κ.α.) μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στον ΧΥΤΑ της
περιοχής.

167

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου οι θιγόμενοι χώροι θα επανέλθουν στην προηγούμενη
µορφή τους ή στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες µελέτες. Στα πλαίσια της
επαναφοράς, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα
εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώματα,
µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων
κ.λπ. και να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και περιοχών που
υπέστησαν ζημιές ή µορφολογικές αλλοιώσεις από την εκτέλεση του έργου, σε εύλογο χρόνο, πάντως
µικρότερο από την απόδοση του έργου στην λειτουργία.
Για την ομαλή ενσωμάτωση των προς αποκατάσταση χώρων στον υφιστάμενο περιβάλλοντα χώρο,
θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις τοπικές τυπολογίες του τοπίου και των φυτών της περιοχής
μελέτης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να εντοπίζονται οι θέσεις όπου υπάρχουν
εδάφη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες διαμόρφωσης τοπίου. Ο εντοπισμός θα
γίνεται από κατάλληλο προσωπικό του αναδόχου του εκάστοτε έργου κατά την έναρξη των εργασιών
κατασκευής. Ειδικότερα, τα προς εκσκαφή υπάρχοντα κατάλληλα φυτοχώματα ή και εδάφη πτωχά
µεν σε οργανικά αλλά µε καλή υφή και δομή, θα πρέπει να συλλέγονται, να µεταφέρονται και
διατηρούνται σε επιλεγμένους εκ των προτέρων χώρους, ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά
τη φάση της αποκατάστασης. Στο γήπεδο της εγκατάστασης επεξεργασίας, η διαμόρφωση του χώρου
θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθείται το φυσικό ανάγλυφο και οι φυσικές κλίσεις του
γηπέδου, πετυχαίνοντας παράλληλα τη φυσική απόκρυψη της εγκατάστασης από την γύρω περιοχή.

10.2.2 Φάση λειτουργίας
Πέραν των µέτρων που αφορούν τη φάση του σχεδιασμού και άρα λαμβάνουν υπ’ όψη την
κατάσταση της µονάδας σε συνθήκες λειτουργίας, προβλέπεται περιμετρική δενδροφύτευση.

10.3.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ & Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
10.3.1 Φάση κατασκευής
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνονται διάφορες εργασίες που αφορούν στη
διαμόρφωση του χώρου και τα έργα υποδομής και εγκατάστασης του έργου. Γενικά η περιοχή του
έργου θα υπόκειται στις επιδράσεις λειτουργίας των εργοταξίων. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται
οι επιπτώσεις από την κατασκευή των νέων προτεινόμενων έργων. Όπως αναφέρθηκε και σε
προηγούμενο κεφάλαιο οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής
του νέου έργου είναι:


Εκσκαφές



Επιχώσεις



Οικοδομικές εργασίες
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Εγκατάσταση µμηχανολογικού εξοπλισµού



Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
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Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά αφορά
στη σωστή διαχείριση των εκσκαφών και των προϊόντων εκσκαφής. Επιπλέον αφορά στον έλεγχος
των προϊόντων εκσκαφής για την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, όπως επίσης και στην
προμήθεια των κατάλληλων-ποιοτικών υλικών από αδειοδοτημένους χώρους και λατομεία.
Ρύπανση των εδαφών μπορεί να συμβεί από ατύχημα ή αμέλεια κατά τη λειτουργία των
μηχανημάτων κατασκευής του έργου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/2.3.2004)
«Αντικατάσταση της ΚΥΑ98012/2001/1996 ‘’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β 40)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287/Β/07), όπως εκάστοτε
ισχύουν απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια,
καύσιμα, κ.λπ., καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς
χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα
χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε
νόμιμους συλλέκτες και αποδέκτες.
Τα πλεονάζοντα υλικά κατά τη φάση της κατασκευής θα διατεθούν νομίμως σε συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές (ΧΥΤΑ, ανενεργά λατομεία, κ.τ.λ.). Για να είναι πιο λειτουργικό αυτό, θα πρέπει να
καθοριστούν προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής. Η παραμονή τους σε αυτούς θα
είναι σύντομη και η μεταφορά τους σε νόμιμους αποδέκτες να είναι τάχιστη.
Όλα τα εργοτάξια θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία κατάσταση καθ’
όλη τη διάρκεια της χρήσης τους. Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να επανέλθουν στην πρότερη
κατάσταση και οποιεσδήποτε ζημιές να αποκατασταθούν.
Προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του εδάφους από στερεά απορρίμματα που θα προκύψουν
τόσο κατά την διαδικασία κατασκευής, όσο και από τη συγκέντρωση απορριμμάτων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στους χώρους των εργοταξίων, προτείνεται η συγκέντρωση και απομάκρυνση τους
σε κοντινό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), είτε απευθείας σε αδειοδοτημένο χώρο
απόρριψης.
Η διάβρωση του εδάφους είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη διαμόρφωση των πρανών
των εκσκαφών, ανάλογα με το είδος του εδαφικού υλικού. Ταυτόχρονα, κρίνεται σκόπιμο να
πραγματοποιούνται έλεγχοι για φαινόμενα διάβρωσης ή καθίζησης στο έδαφος της περιοχής.

10.3.2 Φάση λειτουργίας
Κατά της φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις προς αντιμετώπιση, εφόσον
πραγματοποιείται διαχείριση των υγρών και των στερεών αποβλήτων, όπως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
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Πριν από κάθε δόμηση να διενεργείται γεωλογική διερεύνηση, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα
συμπεράσματα των υφιστάμενων μελετών γεωλογικής καταλληλόλητας.

10.4.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

10.4.1 Φάση κατασκευής
Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και τη πανίδα κρίνονται μικρής έντασης και έκτασης µε µικρή χρονική
διάρκεια. Τα µέτρα αντιμετώπισης που προτείνονται είναι:
1. Κατά το σχεδιασμό του έργου να επιδιωχθεί η αποψίλωση της ελάχιστης απαιτούμενης
φυσικής βλάστησης κατά το σχεδιασμό των υπόγειων τμημάτων του έργου να προβλεφθεί
στο υπέργειο τµήµα κατάλληλο στρώμα φυσικού εδάφους ώστε να είναι δυνατή η φύτευση,
όπου αυτό είναι εφικτό.
2. Ο συστηματικός έλεγχος για την εφαρμογή ορθής εργοταξιακής πρακτικής προκειμένου για
την αποφυγή συμβάντων (π.χ. απορρίψεις μπαζών και απορριµµάτων, διαρροές
πετρελαιοειδών) που µπορεί να επηρεάσουν τα γειτονικά οικοσυστήματα της περιοχής
κατασκευής του έργου.
3. Η εφαρμογή µέτρων που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη σκόνη
και το θόρυβο κατά τη φάση κατασκευής καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες
όχλησης της πανίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής.
4. Η φυτοτεχνική διαμόρφωση της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο για την αποκατάσταση
της προς αποψίλωση έκτασης και της ομαλής ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο.

10.4.2 Φάση λειτουργίας
Το κυριότερο περιβαλλοντικό θέμα προς διαχείριση από τη λειτουργία της µονάδας είναι το
χωνεμένο υπόλειµµα. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι σε επίπεδο περιβαλλοντικού ισοζυγίου της
ευρύτερης περιοχής δεν πρόκειται για δημιουργία αποβλήτου, αλλά για συγκέντρωση και επωφελή
διαχείριση ήδη υφιστάμενων αποβλήτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα
τροφοδοτούν την εγκατάσταση. Η διαχείριση του θα γίνει σύμφωνα µε τις προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ, όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 6 και
θα αναλυθούν και στο παρόν κεφάλαιο.
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10.5.

Φορέας Έργου:
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

10.5.1 Φάση κατασκευής
Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών περιοχών. Στην περιοχή του
έργου δεν εντοπίζονται προϊστορικές, κλασσικές βυζαντινές αρχαιότητες και µνηµεία
χαρακτηρισμένα ως νεότερα. Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει µε
εξειδικευμένο προσωπικό, η πρόσληψη του οποίου να βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα µε
την παρ. 15, του άρθρου 10, του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010). Σε περίπτωση ανεύρεσης
αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα
αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Η δαπάνη των εργασιών θα
βαρύνει τον κύριο του έργου σύμφωνα µε την παρ. 6, του άρθρου 37, του Ν. 3028/2002.
Ωστόσο, αναφορικά με τις οχλήσεις που θα δημιουργηθούν από τα εκτελούμενα έργα, όπως θόρυβο,
σκόνη, δυσχέρεια κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων:


Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης
κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες
ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση.



Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για
ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.



Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά
οχήματα.



Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.



Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της μονάδας
επεξεργασίας και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών.



Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των
συνοδών έργων υποδομής να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών καθώς και για
την διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί
κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.



Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το έργο να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους
(π.χ. ανενεργά λατομεία, ΧΥΤΑ), ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης να εξεταστεί
η εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
36259/1757/10 (ΦΕΚ 1312Β)

10.5.2 Φάση λειτουργίας
∆εν απαιτείται η λήψη µέτρων καθώς δεν αναμένονται σχετικές επιπτώσεις.
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10.5.3 Πολιτιστική κληρονομιά
Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών περιοχών. Στην περιοχή του
έργου δεν εντοπίζονται προϊστορικές, κλασσικές βυζαντινές αρχαιότητες και μνημεία
χαρακτηρισμένα ως νεώτερα. Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει µε
εξειδικευμένο προσωπικό, η πρόσληψη του οποίου να βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα µε
την παρ. 15, του άρθρου 10, του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010). Σε περίπτωση ανεύρεσης
αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα
αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Η δαπάνη των εργασιών θα
βαρύνει τον κύριο του έργου σύμφωνα µε την παρ. 6, του άρθρου 37, του Ν. 3028/2002.

10.6.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί ώς θετικές και κατά συνέπεια δεν απαιτείται
η λήψη µέτρων.

10.7.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

∆εν απαιτείται η λήψη µέτρων καθώς δεν αναμένονται σχετικές επιπτώσεις.

10.8.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιπτώσεις σε ότι αφορά τη συσχέτιση µε ανθρωπογενείς πιέσεις προς το περιβάλλον έχουν
αξιολογηθεί ως θετικές και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η λήψη µέτρων.

10.9.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

10.9.1 Φάση κατασκευής
Με την εφαρμογή των πάγιων µέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και η ορθή εργοταξιακή
πρακτική, οι επιπτώσεις από τις εκποµπές καυσαερίων οχηµάτων και µηχανηµάτων και από την
έκλυση εκπομπών σκόνης λόγω των χωματουργικών εργασιών και της εναπόθεσης διαφόρων υλικών
μπορούν να αντιμετωπισθούν πλήρως. Τα µέτρα αυτά είναι τα εξής:


Όλα τα οχήματα – και ιδίως τα βαρέα – που συμμετέχουν στις εργασίες κατασκευής θα
πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο από τη νομοθεσία πιστοποιητικό ελέγχου εκπομπής (τη
λεγόμενη «κάρτα καυσαερίων»), το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται πριν τη λήξη του, ώστε
οι εκποµπές αέριων ρύπων να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
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Θα πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή προγράµµατος συντήρησης όλων των µηχανηµάτων
κατασκευής σε τακτική βάση από εξειδικευμένο προσωπικό.



Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, σε όλες τις µεταφορές χαλαρών υλικών (χώμα,
χαλίκι, άµµος, υλικά καθαιρέσεων κ.λπ.) απαιτείται κάλυψη όλου του φορτίου, για να µην
τίθενται σε κίνδυνο όσοι κινούνται πίσω ή γύρω από το φορτηγό. Το µέτρο αυτό συμβάλλει
σημαντικά στον περιορισμό εκπομπής σκόνης.



Οι κινητήρες των φορτηγών θα πρέπει να απενεργοποιούνται όταν αυτά βρίσκονται σε στάση
(π.χ. την ώρα που φορτώνονται). Το µέτρο αυτό που αποτελεί µέρος της ορθής εργοταξιακής
πρακτικής δεδοµένου ότι συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίµου και µειώνει τις εκποµπές
αέριων ρύπων.



Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται.
Το µέτρο αυτό που περιορίζει την εκπομπή σκόνης, απαιτείται τόσο για λόγους προστασίας
του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος όσο και από την ορθή εργοταξιακή πρακτική, για να
εξασφαλίζεται ικανοποιητική ορατότητα επί και γύρω από τις εργοταξιακές διαδρομές.

Άλλα σημαντικά µέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης είναι τα παρακάτω:


Η κίνηση των φορτηγών και άλλων βαρέων µηχανηµάτων από και προς το εργοτάξιο θα
γίνονται µέσω υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών όπου αυτό είναι δυνατό.



Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/από σωρούς. Η
εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα
µε το χρησιμοποιούμενο µηχάνηµα).



Ο προγραµµατισµός του έργου ώστε τα προϊόντα εκσκαφών να οδηγούνται εντός του
συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος στις θέσεις επιχώσεων και η συστηματική
διαβροχή τους κατά τις ξηρές περιόδους του έτους εφόσον αυτά αποθηκεύονται για µεγάλο
χρονικό ορίζοντα (πχ µεγαλύτερο του ενός µήνα).



Ο προγραµµατισµός του έργου ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για
τις ανάγκες του έργου να περιορίζονται στις άκρως απαραίτητες και η συστηματική διαβροχή
τους κατά τις ξηρές περιόδους του έτους εφόσον αυτά αποθηκεύονται για µεγάλο χρονικό
ορίζοντα (πχ µεγαλύτερο του ενός µήνα). Το µέτρο αυτό συμβάλλει σημαντικά στον
περιορισμό εκπομπής σκόνης.



Εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων που εισέρχονται ή
εξέρχονται από το χώρο εργασιών.



Σε περιπτώσεις βαφών μεταλλικού εξοπλισµού ή επιφανειών µε ψεκασμό, θα πρέπει να
προτιμώνται μηχανικοί εκτοξευτές χρώματος χαμηλών απαιτήσεων σε διαλύτη (airless
spray). ∆οµικά υλικά όπως κόλλες, επιχρίσματα και βαφές, θα πρέπει να επιλέγονται
συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το βαθµό περιορισμού των εκπεμπόμενων από αυτά
οργανικών διαλυτών.
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10.9.2 Φάση λειτουργίας
Η αξιοποίηση του βιοαερίου μέσω της καύσης για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί τη μόνη
παράμετρο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εντοπίζεται στη φάση της λειτουργίας του έργου.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι πρόκειται για καύση αερίου καυσίμου και ότι θα λαμβάνονται
μέτρα καθαρισμού και προετοιμασίας, οι επιπτώσεις εκτιμώνται ως αμελητέες έως μικρές. Στο
στάδιο της παραγωγής και της συλλογής του βιοαερίου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη βελτίωση της ποιότητας του, η οποία κατ’ επέκταση σημαίνει και βελτίωση των καυσαερίων
από τη μονάδα καύσης.
Συγκεκριμένα το βιοαέριο θα υφίσταται αφύγρανση, ενώ στο εσωτερικό των χωνευτών θα
βρίσκονται εγκατεστημένες διατάξεις βιολογικής αποθείωσης. Η διάταξη αποθείωσης θα
εκμεταλλεύεται την παρουσία των οξειδωτικών σουλφοβακτηρίων εντός του χωνευτή, καθώς το
υπόστρωµα της αναερόβιας χώνευσης περιέχει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες για το μεταβολισμό
τους. Το οξυγόνο θα παρέχεται µε έγχυση αέρα στο επάνω μέρος του χωνευτή. Οι σωλήνες εγχύσεως
αέρα µέσα στο χωνευτή θα είναι τοποθετημένες στην αντίθετη πλευρά της εξαγωγής του βιοαερίου,
προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση του σωλήνα εξαγωγής.
Για την αποτελεσματική λειτουργία της διάταξης αποθείωσης θα µετράται συνεχώς µε on-line
όργανο η ποιότητα του βιοαερίου (μεθάνιο, CO2, Η2S, οξυγόνο) και βάσει της αναλογίας οξυγόνου
και θείου ο αεροσυμπιεστής θα αυξομειώνει την παροχή αέρα ώστε να διατηρείται µια µέγιστη
συγκέντρωση οξυγόνου της τάξης του 1%. Μέσω αυτής της διαδικασίας το υδρόθειο µετατρέπεται
σε στοιχειακό θείο. Επιπλέον πριν τη μονάδα συμπαραγωγής θα υπάρχει ψύκτης αερίου και στη
συνέχεια φίλτρο ενεργού άνθρακα για πρόσθετη διασφάλιση της δέσμευσης του υδρόθειου. Nα
υπάρχει συμμόρφωση με την παρούσα νομοθεσία:


Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών ≤100 mg/Nm 3 (Π.Δ. 1180/81)



Εκπομπές αμίαντου ≤0,1 mg/Nm3, εφόσον η παροχή απαερίων είναι ≥5.000 m3/ώρα και το
εκπεμπόμενο φορτίο αμίαντου στην ατμόσφαιρα ≥ 0,5 gr/ώρα (ΚΥΑ 8243/1113/1991, αρ. 3,
παρ. 3β – ΦΕΚ 138/Β/8-3-91).



Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους θα ακολουθείται το Π.Δ. 1180/81, όπως παρουσιάζεται
εδώ:
Πίνακας 70 : Επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων

Ρύπος

Παραγωγική διαδικασία

μονάδες

Καπνός

Καύση

Βαθμός κλίμακας
Ringelmann

Φθόριο
Φθοριούχες
ενώσεις,
υδροφθόριο







Πρωτογενής
παραγωγή
αλουμινίου
Λοιπές
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1

Kg F / tn
παραγόμενου
αλουμινίου
Mg/Nm3

Mg/Nm3

Ανόργανος Pb

Εγκατάσταση μετά
τον Οκτώβριο 1982

10



1
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Ρύπος

Παραγωγική διαδικασία

Ανόργανος As
Ανόργανο Cd
Στερεά
αιωρούμενα
σωματίδια

Φορέας Έργου:

μονάδες



Παραγωγή
τσιμέντου
λοιπές

HCl

Εγκατάσταση μετά
τον Οκτώβριο 1982

Mg/Nm3

10

3

10

Mg/Nm
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Mg/Nm3



100



Mg/m3



100

Mg/m3

20

HNO3

Παραγωγή HNO3

Kg NO2/tn
παραγωγής 100%
HNO3

5

SO2

Παραγωγή H2SO4

Kg SO2/tn παραγωγής
100% H2SO4

6

SO3

Παραγωγή H2SO4

Kg SO3/tn
παραγωγής 100%
H2SO4

0,5

H 2S

Διύλιση πετρελαίου

Mg/Nm3

10

Σκόνη

Προπαρασκευή άνθρακα

Αμίαντος
χρυσοτίλης
Αμίαντος
κροκιδόλιθος

Παραγωγή, επεξεργασία ή
βιομηχανοποίηση
αμιάντου

3

Mg/Nm

Ίνες αμιάντου / cm3
αέρα

100
2
0,2

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα να είναι σύμφωνα
με την Οδηγία 30/99/ΕΕ (ΠΥΣ 324/2002 – ΦΕΚ 125/Α/2002: «οριακές και κατευθυντήριες τιμές
ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου,
σωματιδίων και μολύβδου»).
Τέλος, σε βιομηχανικούς καυστήρες που χρησιμοποιούν στερεό καύσιμο ή μαζούτ θα πρέπει να γίνει
συστηματικός έλεγχος και ρύθμιση για τη σωστή καύση προκειμένου οι εκπομπές να βρίσκονται στα
επιτρεπτά όρια (Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 - Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
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Ακουστικό περιβάλλον

10.10.1

Φάση κατασκευής

Οι όροι που έχουν ήδη αναφερθεί και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως επίσης και η χρήση
σύγχρονων μηχανημάτων θα αντιμετωπίσουν πλήρως τις όποιες ενδεχόμενες επιπτώσεις.
Ειδικότερα, κατά τη φάση κατασκευής:


Ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003
(ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.07).



Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που θα εκπέμπεται στο περιβάλλον από το
εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.
1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/81).



Στην οδό πρόσβασης της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ
17252/1992.

Για τον περιορισμό των οχλήσεων από το θόρυβο, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να τηρούνται
όλες οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τα επίπεδα θορύβου να µην υπερβαίνουν
τα επιτρεπόμενα όρια. Επικουρικά, προκειμένου να µειωθούν κατά το δυνατό οι προκαλούμενες
επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής του έργου προτείνεται να ληφθούν
υπόψη τα παρακάτω µέτρα:


Επιλογή θέσης εργοταξίου και προγραµµατισµός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η
ελάχιστη δυνατή παρενόχληση.



Οι εργασίες οι οποίες προκαλούν σημαντικό θόρυβο (εκσκαφές, κλπ.) να σταματούν τις ώρες
κοινής ησυχίας.



Τοποθέτηση όπου είναι απαραίτητο προσωρινών ηχοπετασµάτων στις περιοχές άμεσης
γειτνίασης µε κατοικίες.



Αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας κατασκευαστικών µηχανηµάτων.



Τα µηχανήµατα διακοπτόμενης λειτουργίας θα πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες
περιόδους, που δεν λειτουργούν.



Επιλογή κατά προτεραιότητα εξοπλισµού χαμηλής κατά το δυνατόν ηχητικής εκπομπής ή
ανάλογης µετατροπής του (πχ µε σιγαστήρες) εφοδιασμένων µε πιστοποιητικό τύπου ΕΚ.
Τακτική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων – οχηµάτων του εργοταξίου.

10.10.2

Φάση λειτουργίας

Για την τήρηση των θορύβων εντός των ορίων της μονάδας η μονάδα φροντίζει να επιθεωρεί τακτικά
τον μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να μη διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα συνήθη, χαμηλά,
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επίπεδα εκπομπών θορύβου. Οι αποκλίσεις αυτές, πέραν της ηχητικής όχλησης, συνδέονται επίσης
με ένδειξη ενεργής ή επερχόμενης βλάβης. Συνεπώς, προγραμματίζονται άμεσα οι κατάλληλες
ενέργειες συντήρησης, ώστε να επιστρέψουν οι εκπομπές θορύβου στα αρχικά, περιορισμένα
επίπεδα.
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επιγραμματικά
αναφέρονται:
1. Υπουργική Απόφαση 37393/2028 Φ.Ε.Κ 1489/1.10.2003: Μέτρα και όροι για τις εκπομπές
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
2. Υπουργική Απόφαση 56206/1613/1986 Φ.E.K. 570/B/9-9-86: Περί προσδιορισμού της
ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 79/113/EOK, 81/1051/EOK και 85/405/EOK.
3. Υπουργική Απόφαση 69001/1921/1988 Φ.E.K. 751/B/18-10-88: Περί έγκρισης τύπου EOK για
την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου.
4. Υπουργική Απόφαση 2640/270/1978 Φ.Ε.Κ. 689/B/1978: Περί της χρήσεως κατασιγασμένων
αεροσφυρών (Υγειονομική Διάταξη που προστατεύει την δημόσια υγεία και την υγεία των
χειριστών αεροσφυρών, κοινώς κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις αερογέφυρες να
εφοδιαστούν με σιγαστήρα για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου).
5. Υπουργική Απόφαση 765/1991 Φ.Ε.Κ. 81/Β.
6. Όσον αφορά τους κραδασμούς, κατά την διάρκεια κατασκευής (αλλά και λειτουργίας) του
έργου, ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:
-

για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec.

-

για συχνότητα 6,3 Hz τα 15 mm/sec.

Οι τιμές αυτές αφορούν στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή των δονήσεων.
Πέραν της χρήσεως κατασιγασμένων μηχανημάτων επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και
ηχοπετασμάτων περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου, ώστε να πληρούνται οι διατάξεις
του Π.Δ. 1180/1981 Φ.Ε.Κ. 293/Α.

10.11.

Διαχείριση αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας

10.11.1

Διαχείριση Υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας

Τόσο τα υγρά απόβλητα προσωπικού όσο και για τα ορυκτέλαια, οι μέθοδοι διαχείρισης
περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 6.
Μετά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης ο διαχωρισμός της αναερόβιας βιομάζας από την
εκροή των δεξαμενών μεθανιογένεσης γίνεται σε μηχανικό, κοχλιωτό διαχωριστή. Το υγρό κλάσμα
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ποσότητας ίσης με 104,8 tn ημερησίως οδηγείται προς παραμονή σε λιμνοδεξαμενή συνολικού
όγκου 7.000 m3.
Για την αποθήκευση του υγρού κλάσματος προβλέπεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής µε πυθμένα
και πρανή στεγανοποιημένα µε ειδική γεωµεµβράνη.
Πρόκειται για χωμάτινη δεξαμενή μικρού βάθους περίπου 3 m για να εξασφαλίζεται φυσικός
αερισμός του υγρού λιπάσματος και διείσδυση του φωτός. Ο πυθμένας θα καλυφθεί με
γεωμεμβράνη από Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο που να συγκρατεί απολύτως τα λύματα. Κάτω
από τη μεμβράνη θα εγκατασταθεί γεωύφασμα για προστασία της μεμβράνης από εκδορές κλπ.
Πίνακας 71 Συνολικές ετήσιες ποσότητες εδαφοβελτιωτικού προς διάθεση

Χαρακτηριστικά

Ποσότητες

Συνολική ροή αποβλήτων

72,9 m3/ημέρα

Λειτουργικός όγκος λιμνοδεξαμενής

7.000,00 m3

Συνολικός χρόνος παραμονής στη λιμνοδεξαμενή

7.000,00 / 72,9 = 96 ημέρες

Συμφωνεί με τους κώδικες ορθής πρακτικής (ΦΕΚ
477/Β/2000)

90-180 ημέρες χρόνος παραμονής στη
λιμνοδεξαμενή

Ποσότητα Ν στο χωνεμένο υπόλειμμα (ΤΝ)

2,5 kg/d

Ημερήσια συγκέντρωση

2,5/72,9 *1000 = 34,29 mg/lt

Συνολική ποσότητα ΤΝ προς διάθεση μετά από κατελάχιστο
90 ημέρες παραμονής στη λιμνοδεξαμενή

2,5 * 99 = 240 kg TN

Φόρτιση εδάφους

17 kg/στρ

Ζητούμενη έκταση διάθεσης εδαφοβελτιωτικού (εκτάρια)

240 / 170 kgr/ έτος /ha = 1.41

Ζητούμενη έκταση διάθεσης εδαφοβελτιωτικού (στρέμματα)

240 / 170 kgr/ έτος /ha * 10 στρ = 14.11 στρ

Διαθέσιμη έκταση διάθεσης αρδεύσεως (στρέμματα)
σύμφωνα με συμφωνητικά εταιρείας

104,3 στρέμματα

Διάθεση εδαφοβελτιωτικού σε καλλιέργεια αραβόσιτου
Περιεκτικότητα του χωνεμένου υπολείμματος σε άζωτο

34,29 mg/L ή 0,03 kg/m3

Απώλειες αζώτου κατά την εφαρμογή στα εδάφη.

30%

Συνολική ποσότητα υγρού εδαφοβελτιωτικού ανά έτος

72,9*320=
23.328 m3/έτος

Διατιθέμενο στο έδαφος άζωτο (Ν) ετησίως

23.328 *0,03*(1-0,3)= 560 kg/έτος

Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε άζωτο ετησίως (Αναλογίδης,
2000)

26 (24-28) kg/στρ

Απαιτούμενες εκτάσεις καλλιέργειας αραβόσιτου

560 kg/έτος / 26 kg/στρ =
21,54 στρέμματα

*Συνεπώς, η μέγιστη απαιτούμενη επιφάνεια διάθεσης εδαφοβελτιωτικού είναι 21,54 στρέμματα.
Για λόγους ασφάλειας, η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει περίπου 104,3 καλλιεργήσιμα στρέμματα για
τη διάθεση του χωνεμένου υγρού κλάσματος. Τα συμφωνητικά βρίσκονται στο Παράρτημα VII.
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Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων

Η διάθεση των λυμάτων θα γίνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4 με αρ. πρωτ. Οικ.1604/81/3-4-2012ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με
χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας». Η διάθεση του υγρού
κλάσματος θα γίνεται µε έγχυση στο έδαφος µε ειδικά αγροτικά μηχανήµατα υγρής λίπανσης.
Επιπροσθέτως και αναλόγως των πραγματικών δεδομένων που θα προκύψουν από τη λειτουργία της
μονάδας θα εξετασθεί και η λύση μεταφοράς µέρους ή και του συνόλου της υγρής φάσης στην
πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Θα εφαρμόζονται ανά καλλιέργεια και τύπο
εδάφους οι βέλτιστες ποσότητες και τύποι λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών θρέψης των
φυτών, όπως αυτές προσδιορίζονται στα πρακτικά λίπανσης που εκδίδονται από τις οικείες ∆/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης-Γεωργίας, τα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ και το ΕΘΙΑΓΕ. Κατ’ ελάχιστο θα πληρούνται τα κάτωθι:


∆ε θα γίνεται εφαρμογή λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από όχθες
ποταμών και λιμνών και 0,5 μέτρων από κανάλια άρδευσης, στράγγισης, πηγάδια,
γεωτρήσεις.



∆ε θα γίνεται διασπορά του λιπάσματος όταν πνέει ισχυρός άνεμος και να χρησιμοποιούνται
και να συντηρούνται σωστά οι λιπασµατοδιανοµείς.



Κατά τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση θα λαμβάνονται μέτρα (ειδικά στα υγρής
μορφής λιπάσματα) για τη διασφάλιση, από τον κίνδυνο διαρροής.



∆ε θα τοποθετούνται σάκοι λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα από υδάτινους
όγκους ή υδατορέµατα, γεωτρήσεις, πηγάδια.



Ειδικά για τα υγρά λιπάσματα θα συντηρούνται επιμελώς οι δεξαμενές, σωληνώσεις, και
βαλβίδες, για την αποφυγή τυχόν διαρροών.

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνονται σε χάρτη της ευρύτερης περιοχής οι εκτάσεις στις οποίες
θα γίνει η εφαρμογή του υγρού λιπάσματος.
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Εικόνα 23: Αγροτεμάχια προς άρδευση και εγγύτητα στη μονάδα βιοαερίου

Τα χαρακτηριστικά των σταθεροποιημένων υγρών αποβλήτων προς λίπανση, μετά την
προβλεπόμενη επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά του παρακάτω Πίνακα, όπως
προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία (YAΥ1β/2000-(ΦΕΚ 343/Β/4-5-1995)).
Πίνακας 72 Χαρακτηριστικά σταθεροποιημένων υγρών αποβλήτων μετά την προβλεπόμενη επεξεργασία.

Παράμετρος

Τιμή

COD (mg/L)

< 4500

BOD (mg/L)

< 1200

Ολικά στερεά (%)

< 0.45%

Η περιεκτικότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων σε άζωτο σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη
τεχνολογία (αναερόβια – αερόβια επεξεργασία) είναι:
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2,5 mg/L ή 0.025 kg/m3
Επίσης λαμβάνονται απώλειες αζώτου 30% κατά την εφαρμογή στα εδάφη.

Επομένως το διατιθέμενο στο έδαφος άζωτο (Ν) ετησίως είναι της τάξης των:
23.328*0,03*0,7 = 560 kg/έτος.
Ο αραβόσιτος, που είναι και η πιο συνήθης καλλιέργεια της περιοχής, αποτελεί καλλιέργεια με τα
εξής χαρακτηριστικά:
1. Έχει υψηλές θρεπτικές και υδατικές απαιτήσεις.
2. Χαρακτηρίζεται από εδαφική προσαρμοστικότητα. Η βέλτιστη περιοχή pH είναι 6.0-7.2 (όξινο
έως ελαφρά αλκαλικό έδαφος).
3. Ως καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της σε άζωτο,
φώσφορο και κάλιο.
4. Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε άζωτο ετησίως είναι 24-28 kg/στρ (Δ. Αναλογίδης 2000:
Έδαφος, θρεπτικά στοιχεία και φυτική παραγωγή, Εκδόσεις Αγρότυπος).
Επομένως οι απαιτούμενες εκτάσεις καλαμποκιού, σύμφωνα με τη διάθεση της ετήσιας ποσότητας
είναι και για λόγους ασφάλειας, τόσο όσον αφορά τη συγκέντρωση Ν, όσο και τη διαθέσιμη
ποσότητα:
560 kg/έτος / 26 kg/στρ = 21,54 στρέμματα
Όπως προαναφέρθηκε, η επιχείρηση έχει ήδη εξασφαλίσει έκταση 104,3 καλλιεργήσιμων
στρεμμάτων για τη διάθεση του εδαφοβελτιωτικού, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα και δύναται
να εξασφαλίσει και περισσότερα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Πίνακας 73: Συνολικές διαθέσιμες εκτάσεις προς άρδευση

α/α

Ιδιοκτησία

Αρβανίτης Απόστολος

Θέση ιδιοκτησίας

Έκταση
ιδιοκτησίας
(στρέμματα)

«Μακρυνάρες»

7

«Μακρυνάρες»

11

«Ποταμιά»

6,5

«Κάτω Ράχες»

9

«Κάτω Πεδινά»

7

«Λιβάδια»

20,5

«Λιβάδια»

13,3

«Μακρυνάρες»

7,5
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Ιδιοκτησία
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Θέση ιδιοκτησίας

Έκταση
ιδιοκτησίας
(στρέμματα)

«Καρυδιές»

12

«Κερασιές»

10,5
ΣΥΝΟΛΟ

10.11.3
10.11.3.1

104,3

Διαχείριση Στερεών αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας
Φάση κατασκευής



Η συλλογή, μεταφορά και διάθεσή των στερεών απορριμμάτων να γίνεται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.



Τα φορτηγά οχήματα που θα μεταφέρουν απορρίμματα να φέρουν τις απαραίτητες άδειες
Συλλογής Μεταφοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, να είναι
σε ισχύ και να επιδεικνύονται κατά την είσοδο στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια των
εργασιών.



Η προσωρινή αποθήκευση να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, ώστε να μην
παρατηρούνται φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης και δυσοσμίας.



Τα προϊόντα εκσκαφής να συλλέγονται σε προ-διαλεγμένους χώρος και να τοποθετούνται σε
χαμηλούς σωρούς με στόχο να επαναχρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου.



Μεταχειρισμένα ελαστικά που πιθανόν να προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής θα
διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 109 «μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».



Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση απορριμμάτων σε ρέμα ή άλλο υδάτινο
αποδέκτη πλησίον της περιοχής μελέτης



Σε περίπτωση που προκύψουν επικίνδυνα στερεά κατά τη φάση κατασκευής (π.χ. πριονίδια
αναμεμιγμένα με έλαια), η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13558/725/2006
- Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β).
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10.11.3.2

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Φάση Λειτουργίας

Η περισυλλογή, η μεταφορά και η αποθήκευση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Να τηρούνται οι διατάξεις των κατωτέρω αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν.
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά τη φάση λειτουργίας θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε
ισχύουν, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου.




ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ):
o

Η διαχείριση μη επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ Α΄82) όπως
εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) και
της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909), όπως εκάστοτε ισχύουν.

o

Τα μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ θα αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς κάδους ανά είδος
και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό
κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της
εργασίας και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής
συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης.

o

Η διαχείριση των επικινδύνων ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
117/04 (ΦΕΚ Α΄82), όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) και της ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε
ισχύουν.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΗΝ ΑΗΗΕ
o

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.
62952/5384/2016 - Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ) (ΦΕΚ 4326/Β/2016).

o

Η διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Σταθμού Βάσης σε περίπτωση διακοπής της
ηλεκτροδότησης, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ
41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1625), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.
39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015), ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε
ισχύει και τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, (ΦΕΚ
4326/Β/30.12.2016) «Έγκριση εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»

o

Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πλην ΑΗΕΕ θα γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ
Β΄791) και ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287), όπως εκάστοτε ισχύουν ή σε εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001
(ΦΕΚ Α΄179), όπως εκάστοτε ισχύουν
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
o

Η διαχείριση των συσκευασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179), όπως εκάστοτε ισχύει.

Μετά το στάδιο της υδρόλυσης, το υδαρές συμπύκνωμα θα οδηγείται σε διαχωριστή. Από τον
διαχωρισμό των φάσεων θα προκύψει μια στερεή φάση.
Για την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση του χωνεμένου, στερεού κλάσματος, προτείνεται η
ενσάκισή του χειρωνακτικώς και η διάθεσή του, ενσακισμένο, πλέον, σε ιδιώτες καλλιεργητές.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 166640/2013 (ΦΕΚ 554Β/8-3-2013) «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής
αδειοδότησης μονάδων παραγωγής. ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που
προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας» και συγκεκριμένα το άρθρο 6, όπου αναφέρεται:
«Τα παραπάνω δεν είναι απαιτητά στην περίπτωση του στερεού χωνεμένου υπολείμματος που
διατίθεται ενσακισμένο για εμπορική χρήση ως λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό σε όλη την χώρα».
Εναλλακτικά, η επιχείρηση διερευνά το ενδεχόμενο αγοράς ιδιωτικού σπαστήρα καθώς και
μπρικετομηχανής για την ιδία παραγωγή μπρικέτας – pellet, με στόχο να είναι άμεσα εμπορεύσιμη.
Τα δημοτικά απόβλητα θα μεταφέρονται σε κάδους του Δήμου, ανάλογα με τη σύστασή τους και από
εκεί στο ΧΥΤΑ.

10.12.

Μέτρα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας

Για την εξοικονόμηση νερού προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα:


Η εγκατάσταση ειδικών υδραυλικών συστημάτων που περιορίζουν την κατανάλωση νερού
στο ελάχιστο όπως ειδικούς καταιονιστήρες των ντους (showerheads), ειδικά συστήματα
αποχωρητηρίων χαμηλής χρήσης νερού και ειδικά ακροφύσια σε βρύσες.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος των υδροδοτικών εγκαταστάσεων του έργου από εξειδικευμένο
προσωπικό για έγκαιρο εντοπισμό βλαβών ή διαρροών.



προτείνεται να προβλέπεται η επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων (στραγγίδια, νερά
πλύσεων) προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, η μονάδα είναι σχεδόν αυτόνομη. Για την καλύτερη
λειτουργία προτείνεται ακόμα:


Ο βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων καύσης να είναι ο μέγιστος δυνατός.



Η μονάδα να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη (εκτός των χώρων φόρτωσης–εκφόρτωσης)
και τηλε-επιτηρούµενη µε σκοπό τη μέγιστη απόδοση.



Η διάταξη του Η/Μ εξοπλισμού να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση
για επιθεώρηση και συντήρησή του.

184

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων



Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να διατίθεται στο Δίκτυο. Η συµπαραγώµενη θερμική
ενέργεια να αξιοποιείται για τις ανάγκες της εγκατάστασης (όπως η διατήρηση των
θερµόφιλων συνθηκών στην αναερόβια διεργασία). Για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία
των µονάδων παραγωγής ενέργειας, όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, κ.λπ.)
να γίνουν σύμφωνα µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τέλος, περεταίρω εξοικονόμηση ενέργειας στου χώρους του έργου μπορεί τέλος να επιτευχθεί μέσω:


Με τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης σε όλους του κοινόχρηστους χώρους του
έργου.



Ο εξωτερικός φωτισμός του Έργου σε κοινόχρηστους χώρους (όπου είναι δυνατό) να γίνεται
με τη χρήση αυτόματου διακόπτη και αισθητήρων κίνησης έτσι να αποφεύγεται ο άσκοπος
φωτισμός χώρων.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου από εξειδικευμένο
προσωπικό για έγκαιρο εντοπισμό βλαβών ή διαρροών.

10.13.
Περιγραφή μέτρων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
κατά την παύση λειτουργίας
Η κατασκευή των κτιρίων και των λοιπών μονάδων γίνεται με ορίζοντα λειτουργίας πολλών
δεκαετιών. Για αυτόν το λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολη η ακριβής αποτίμηση των επιπτώσεων σε
αυτό το βάθος χρόνου. Ωστόσο, οι δραστηριότητες κατεδάφισης και διακοπής της λειτουργίας θα
περιλαμβάνουν:


Κατεδάφιση των κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων και απομάκρυνση των υλικών – μπαζών.



Αποκατάσταση του εδάφους και απομάκρυνση όλων των παλιών υλικών και θεμελιώσεων.

Τα βασικά κριτήρια αποκατάστασης της περιοχής περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Πίνακας 74 : Αποκατάσταση περιοχής κατά την παύση λειτουργίας

Κριτήριο

Περιγραφή

Κριτήριο προστασίας δημόσιας υγείας
και ασφάλειας

Απόδοση της περιοχής δραστηριοποίησης του Έργου σε κατάσταση
που δεν θα δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των
ανθρώπων, της πανίδας, της χλωρίδας και γενικά για την ασφάλεια
του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.

Κριτήριο γεωτεχνικής σταθερότητας

Όλες οι παραμένουσες κατασκευές, περιλαμβανομένων των
παρεμβάσεων που έχουν γίνει στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής του
Έργου, θα πρέπει να παρουσιάζουν γεωτεχνική ευστάθεια, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του
άμεσου περιβάλλοντος.
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Κριτήριο

Περιγραφή

Κριτήριο γεωχημικής σταθερότητας

Όλα τα παραμένοντα υλικά θα πρέπει να είναι γεωχημικά σταθερά και
δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο για τους
μελλοντικούς χρήστες της περιοχής, τη δημόσια υγεία ή το άμεσο
περιβάλλον, και ειδικά τα εδάφη, τους υδάτινους πόρους, χλωρίδα,
πανίδα, κλπ.

Κριτήριο βιολογικής σταθερότητας

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα πρέπει να οδηγεί προς την
κατεύθυνση ενός αυτοσυντηρούμενου, τυπικού για την περιοχή
οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα αποκατάστασης πρέπει να
ανταποκρίνεται στις μελλοντικές χρήσεις γης της περιοχής και να
στοχεύει στην επαναδημιουργία ασφαλών και σταθερών
συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τη φυσική αναγέννηση και την
ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Έργου.

Κριτήριο τοπιολογικής προσαρμογής

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα πρέπει να οδηγεί στην
τοπιολογική διαμόρφωση της περιοχής επέμβασης με τρόπο αρμονικά
συνδεόμενο και ενταγμένο στα φυσικά της χαρακτηριστικά.

Τα ειδικά θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν σχετικά με την κατεδάφιση του κτιρίου είναι τα
παρακάτω:


Αποτροπή πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



Ασφαλής απομάκρυνση του αποθηκευτικού εξοπλισμού.



Οριστική διαμόρφωση των τελικών χώρων εκσκαφής.



Ευστάθεια και αποφυγή διάβρωσης των πρανών.



Διαχείριση επιφανειακών απορροών.



Τελικές χρήσεις γης.



Τεκμηρίωση επιτυχίας κλεισίματος.

Ο Μελετητής

Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.

Γεώργιος Δ. Αντωνίου
Περιβαλλοντολόγος (MSc)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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11.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

11.1.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Ο φορέας λειτουργίας του υπό μελέτη έργου θα πρέπει να εφαρμόσει Σχέδιο Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (ΣΠΔ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, με τους εξής στόχους:


Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.



Πρόληψη, περιορισμός και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου στο
περιβάλλον.



Έλεγχο της εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου.



Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου.



Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του έργου.



Δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου των επιπτώσεων και δεικτών
περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Η μέριμνα για την εφαρμογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να γίνει από τον
φορέα του έργου ή να ανατεθεί από τον φορέα του έργου σε ειδικό επιστήμονα, ο οποίος θα πρέπει
να διαθέτει την επιστημονική ικανότητα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (ΣΠΔ) θα καθορίζει την υλοποίηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους όρους και μέτρα που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη.
Συνολικά, όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση:


Όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τη συνολική λειτουργία της μονάδας επεξεργάζονται
με βάση την κείμενη νομοθεσία και σε πλήρη συνεργασία με εξουσιοδοτημένους
συνεργάτες. Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν δημιουργείται κανένα ζήτημα διάθεσης σε φυσικό
αποδέκτη είτε με παράνομες διαδικασίες όπως ανεξέλεγκτη υπεδάφια διάθεση ή καύση.



Η μονάδα και γενικότερα η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε. στηρίζει τη φιλοσοφία της
σε περιβαλλοντικά ζητήματα στην αρχή της μηδενικής ρύπανσης και της παραγωγής
μηδενικών ποσοτήτων αποβλήτων. Για αυτό το λόγο όλα τα απόβλητα ανακυκλώνονται και
επαναχρησιμοποιούνται σε κάποια μορφή.



Αναζητούνται διαρκώς όλες οι «βέλτιστες τεχνικές» και εφαρμογές για τη διαχείριση των
αποβλήτων της μονάδας συνολικά αλλά και μια υπεύθυνη, συνολική περιβαλλοντική
πολιτική της εταιρείας η οποία εξασφαλίζει ορθές πρακτικές και τη διαφήμιση της μονάδας
ως μονάδα πρότυπο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.
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ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Δεν αναμένονται αρνητικές αθροιστικές ή συνεργιστικές δράσεις λόγω της ικανοποιητικής
φέρουσας ικανότητας της ευρύτερης περιοχής και των φυσικών αποδεκτών της.

Άμεσος στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλου αντίστοιχου, μέσω του οποίου θα στοχεύσει στην
ανάδειξη:


Της εταιρικής στρατηγικής για το περιβάλλον.



Των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των άρτιων διαχειριστικών πρακτικών.



Την ολοκληρωμένη σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής.



Τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης.



Μιας νέας επικοινωνιακής πολικής.

Μέσα από την εφαρμογή του παραπάνω συστήματος θα δομηθεί και το σχέδιο περιβαλλοντικής
διαχείρισης και παρακολούθησης.
Κάποια από τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να τηρηθούν είναι τα εξής:


Για την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο σύνολό της να
εφαρμόζονται όλοι οι Κανονισμοί της Δ/νσης Υγιεινής και να ενημερώνονται τα ειδικά βιβλία
παρακολούθησης της εγκατάστασης. Επιπλέον θα πρέπει να καταγράφονται οι τιμές ΤΝ. ΤΡ,
BOD5, COD , TSS στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των αποβλήτων κάθε 30 ημέρες. Το εν λόγω
βιβλίο να θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρεις Ηπείρου
ή/και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας άπαξ του έτους.



Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση του εξοπλισμού ώστε να αποφεύγεται η εκπομπή
καπνού.



Να εφαρμόζεται τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, εντόμων και
άλλων παρασίτων στο σύνολο της εγκατάστασης από πιστοποιημένη εταιρεία.



Η εγκατάσταση στο σύνολό της να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας (εγκεκριμένη
μελέτη, μέσα πυρόσβεσης κ.λπ.)σε ισχύ.

Κατά την διάρκεια κατασκευών των κτιριακών επεκτάσεων:


Να γίνεται συχνή διαβροχή των προϊόντων εκσκαφής-επιχωμάτωσης και τα υπολείμματά
τους να μεταφέρονται αφού καλυφθούν σε περιοχή όπου θα επαναχρησιμοποιηθούν ή σε
περιοχές με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την υποδοχή τους. Ο προγραμματισμός των
μεταφορών να είναι εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής.
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Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις κατασκευές θα πρέπει να
είναι σε καλή κατάσταση, να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, να συντηρούνται
καλά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης και λοιπών αέριων ρύπων.



Να οριστεί από την εταιρεία υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

11.2.

Περιβαλλοντική παρακολούθηση

Για την παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία της
μονάδας θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει των ακόλουθων αρχών :


Η παρακολούθηση θα διεξάγεται με ευθύνη του φορέα του έργου. Ο φορέας του έργου θα
πρέπει να μεριμνήσει για την εγκαθίδρυση ενός συστηματικού τρόπου συλλογής των
απαραίτητων στοιχείων από τη λειτουργία της μονάδας.



Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων θα πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια βάση. Στη διάρκεια του έτους μπορούν να
συλλέγονται στοιχεία σε μηναία ή συχνότερη περίοδο, ώστε να καθίσταται δυνατή η
αποτύπωση τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.



Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, οι
οποίοι θα αντιπροσωπεύουν με περιεκτικό τρόπο σημαντικές πτυχές των εξελίξεων ως προς
το περιβάλλον.



Η παρακολούθηση των όρων της ΑΕΠΟ.



Η σύνταξη και κατάθεση ετησίως των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων καθώς και
η συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων .

Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε. ως φορέας του έργου θα είναι υπεύθυνη για:


Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα εγκατάστασης.



Την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους



Τον τακτικό έλεγχο του εξοπλισμού των δικτύων υποδομών καθώς και της συνολικής
λειτουργίας του.

Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.» στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης
θα πρέπει να προβεί στα κάτωθι:


Στην εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας του ακουστικού
περιβάλλοντος στα όρια της περιοχής μελέτης καθώς και σε απόσταση 100 m λόγω
εκπεμπόμενου θορύβου από την κυκλοφορία των οχημάτων από το μηχανοκίνητο
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εξοπλισμό, από την ανθρωπογενή δραστηριότητα και εν γένει της παραγωγικής διαδικασίας,
ώστε:
-

Να καταμετρούνται τα επίπεδα ηχοστάθμης στην άμεση περιοχή μελέτης και ο βαθμός
επιβάρυνσης της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής μελέτης.

-

Να προσδιορίζονται, στην περίπτωση που απαιτούνται, τα ειδικά μέτρα μείωσης θορύβου
από τις προσδιοριζόμενες πηγές.



Να εκπονήσει μελέτη πυρασφάλειας με τα νέα δεδομένα για το σύνολο των προτεινόμενων
υποδομών.



Να καταρτίσει και να εφαρμόζει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά και
ελέγχου αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης.



Προτείνεται η καταγραφή μετρήσεων αέριων εκπομπών (CO2, NOx, HC, SO2, TSP) σε
τουλάχιστον 1 σημείο της μονάδας με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.

Φάση κατασκευής
Στη φάση της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου προβλέπεται μία σειρά προληπτικών µέτρων
για την ελαχιστοποίηση ή μηδενισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα µέτρα αυτά
παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Πίνακας 75 : Μέτρα Περιβαλλοντικής διαχείρισης στη φάση της κατασκευής

Α/Α

Πεδίο
Εφαρμογής

Μέτρα - Ενέργειες

1

Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε εργασίας συντήρησης μηχανημάτων και
εξοπλισμού εντός του εργοταξίου.

2

Παρουσία ποσοτήτων προσροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άµµος) για χρήση σε
ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων και λιπαντικών από τα οχήματα και μηχανήματα
του εργοταξίου. Χρησιμοποιημένα προσροφητικά υλικά να αντιμετωπίζονται ως
επικίνδυνα απόβλητα.

Υγρά απόβλητα

3

Απαγορεύεται η πλύση μηχανημάτων και οχημάτων εντός του χώρου του
εργοταξίου. Οι τακτικές πλύσεις θα πραγματοποιούνται εκτός εργοταξίου, σε
κατάλληλα για το σκοπό αυτό πλυντήρια, µε ευθύνη των υπεργολάβων που
κατέχουν και χρησιμοποιούν το κάθε μηχάνημα.

4

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση οποιουδήποτε είδους στερεού αποβλήτων,
των προϊόντων εκσκαφής

5

Τα ανακυκλώσιμα στερεά να συλλέγονται ξεχωριστά ανά κατηγορία (τουλάχιστο
γυαλί, πλαστικό, ξύλο, µέταλλα) και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους κατά
περίπτωση συλλέκτες – συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Στερεά
απόβλητα

6

Να υπάρχει καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων των υλικών που
απομακρύνονται ώς στερεά απόβλητα

7

Τα µή ανακυκλώσιμά στερεά απόβλητα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να
απομακρύνονται µέσω του συστήματος αποκομιδής του ∆. Πωγωνίου.
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Πεδίο
Εφαρμογής

Α/Α

10

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Μέτρα - Ενέργειες
Έλεγχος και καταγραφή της καταλληλόλητας και των πιστοποιήσεων των
οχημάτων και μηχανημάτων.

8
9

Φορέας Έργου:

Ατμοσφαιρική
ρύπανση

11

Οι μεταφορές χαλαρών υλικών να πραγματοποιούνται µε καλυµµένα φορτηγά
Να αποφεύγεται η παραμονή σωρών χαλαρών υλικών εκτεθειμένων στον άνεμο.
Εργασίες εκσκαφών και φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής σε ξηρές ατμοσφαιρικές
συνθήκες να συνοδεύονται από συνεχή διαβροχή των υλικών.
Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικού ή καυσίμου σε ανοικτές εστίες.

Ειδικότερα μέτρα κατά τη φάση της κατασκευής προτείνονται:


Να οριστεί υπεύθυνος υλοποίησης περιβαλλοντικών μέτρων για την εφαρμογή των
δεσμεύσεων του κατασκευαστή.



Επιβλέπων μηχανικός για την τήρηση των περιβαλλοντικών μέτρων στο εργοτάξιο.



Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες κατά διαμόρφωση του γηπέδου της
μονάδας.



Να γίνεται συχνή διαβροχή των χώρων εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, των
αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης οχημάτων.



Να γίνεται κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής.



Να μη γίνεται απόρριψη μπαζών, προϊόντων εκσκαφών, υλικών κατασκευής και λοιπών
στερεών αποβλήτων σε ποταμούς ή παρακείμενα ρέματα.



Να μην γίνεται οποιαδήποτε καύση υλικών.



Κατά την κατασκευή να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση του θορύβου και
των οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.



Να μην γίνεται συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση
ανάγκης αν από τυχόν εργασίες ή αστοχία του εξοπλισμού προκύψουν υγρά απόβλητα
(λάδια κτλ.) αυτά να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες
γι’ αυτό το σκοπό εταιρείες.



Ο χώρος του εργοταξίου να περιφραχθεί ώστε να μην είναι προσβάσιμος από τους
περιοίκους και να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση.



Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες θα διαχωρίζονται στην πηγή και
θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το
Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003.



Ο φωτισμός στον χώρο εργασίας θα πρέπει ιδανικά να περιοριστεί σε περιοχές που
απαιτείται για τις εργασίες και την ασφάλεια.
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Τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήμανσης ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή εργασίας και να
διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις περιορίζονται σε αυτή την περιοχή.

Φάση λειτουργίας
Πίνακας 76 : Μέτρα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη φάση της λειτουργίας

Α/Α

Μέτρα - Ενέργειες

1

Αρχείο παραστατικών και δελτίων ελέγχου εισερχομένων υλών – αντιστοίχιση µε κωδικούς ΕΚΑ

2

Αρχείο ελέγχων εισερχόμενων υλικών

3

Αρχεία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

4

Αρχεία δεδομένων καταγραφής αυτόματων μετρητικών διατάξεων

5

Αρχεία δεδομένων εξωτερικών αναλύσεων και μετρήσεων

6

Μέτρηση ποιότητας παραγόμενου βιοαερίου, σύσταση κτλ. Καταγραφή ανά δίμηνο

7

Αρχεία αναλύσεων Ν. Ρ σε χωνεμένο υπόλειμμα, πριν και μετά το διαχωρισμό φάσεων

8

Καθορισμός και υλοποίηση προγράµµατος καθαριότητας , καταπολέμησης παρασίτων, υγειονοµικού
έλεγχου, επιθεώρησης περιβάλλοντος χώρου και µέτρων προστασίας προσωπικού

9

Τήρηση αρχείου διάθεσης – διακίνησης προϊόντων οργανικών λιπασμάτων

10

Τήρηση αρχείου και μητρώου σύμφωνα µε το άρθρο 20 του Νόµου 4042/2012 και υποβολή Ετήσιας
Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων σύμφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006

11

Μετρήσεις θορύβου εντός και στα όρια της εγκατάστασης

12

∆ιαχωρισµός των ρευμάτων αποβλήτων και παράδοση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες προς διαχείρισης.

Σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπονται σημεία ελέγχων και μετρήσεων
σύμφωνα µε το ακόλουθο σχέδιο:
Πίνακας 77 : Πίνακας σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Α/Α

Στάδιο

Έλεγχος

Συχνότητα

Παρατηρήσεις

1

Οπτικός έλεγχος

Κάθε παραλαβή

Έλεγχος για ύπαρξη ξένων
σωµάτων μεγάλου μεγέθους
(ξύλα, µέταλλα κ.λπ.)

2

Καταγραφή των ακόλουθων
στοιχείων:
- Ηµεροµηνία
- Προέλευση
- Βάρος
- Τύπος

Κάθε παραλαβή

Τήρηση αρχείου εισερχομένων

Βαρέα µέταλλα, PCBs,
salmonella

Για κάθε νέο
προμηθευτή

Σε εξωτερικό πιστοποιημένο
εργαστήριο

Παραλαβή Α΄ Υλών

3
4

Βιοαέριο

Μέτρηση περιεκτικότητας σε
μεθάνιο, θείο, οξυγόνο

online

5

Μονάδα

Θερμοκρασία καυσαερίων

Ημερήσια
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Στάδιο
Συμπαραγωγής

Έλεγχος
στην έξοδο
Περιεκτικότητα καυσαερίων
σε CO2 ή Ο2 κατ’ όγκον

7

∆είκτης αιθάλης

8

Μονοξείδιο του άνθρακα
(CO)

9

Αιωρούμενα σωματίδια
PM10

10

Οξείδια του αζώτου (ΝOx)

11

Υδρόθειο (H2S)

12

Υδροχλώριο (HCl)

13

Υδροφθόριο (HF)

14

Άκαυστοι Υδρογονάνθρακες

15

∆ιοξείδιο του θείου (SO2)

16

Μετρήσεις θορύβου εντός
και στα όρια της
εγκατάστασης

18

ΧΩΝΕΜΕΝΟ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ /
ΒΙΟΙΛΥΣ

11.3.
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Συχνότητα

6

17

Φορέας Έργου:

Παρατηρήσεις
βιβλίο μετρήσεων

1 ανά εξάμηνο

Ν, Ρ

Βαρέα µέταλλα, μικροβιακό
φορτίο, salmonella

Ετήσια

Με πιστοποιημένο όργανο
μέτρησης

1 ανά δίµηνο

Σε εξωτερικό
πιστοποιημένο
εργαστήριο

Ετήσια

Σε εξωτερικό
πιστοποιημένο
εργαστήριο

Εφαρμογή και λειτουργία

Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης και ιδιαίτερα ο Υπεύθυνος για θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
έχουν την υποχρέωση :


Να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,



Να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,



Να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις-υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.



Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα,
μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.) της τελευταίας πενταετίας λειτουργίας του
εργοστασίου, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω

193

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή, εφόσον
αυτό ζητηθεί.


Σε περίπτωση έκτακτων σημαντικά επιβαρυντικών καταστάσεων για το περιβάλλον, που
μπορεί να οφείλονται σε προβληματική λειτουργία του εργοστασίου ή ατύχημα, πρέπει να
ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και του
ΥΠΕΚΑ. Η εταιρία πρέπει να προβαίνει σε ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις στη λειτουργία του
εργοστασίου για την αποκατάσταση της βλάβης ή/και την άρση της υπέρβασης.



Μετά την λήξη κάθε περιόδου εργασιών να καθαρίζεται ο περιβάλλοντας χώρος του
εργοστασίου εντός δεκαπέντε ημερών.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό.



Να τηρείται αρχείο απογραφής των εισερχομένων, καταναλισκόμενων και αποθηκεμένων
υλών και σε έντυπη μορφή και να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος προκειμένου να βρίσκεται
στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση ελέγχου.



Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη
μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.



Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και
την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει).



Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασης της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή
εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
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12.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η παρούσα, πλέον της παρατιθέμενης νομοθεσίας στην ΑΕΠΟ που θα προκύψει, θα πρέπει να είναι
σύννομη και με τα παρακάτω:


Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ
93/Α/14-04-2014), άρθρ. 56.



Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ
2992/Β/19-09-2016).



Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/09-05-2014). «Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»



Την ΥΑ 1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την
Προστασία των Νερών από τη Νιτρορρύπανση Γεωργικής Προέλευσης.



Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016- ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί».

Θέμα – Ονομασία έργου ή Δραστηριότητας
Ο τίτλος της δραστηριότητας είναι : «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και
εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας συνολικής ισχύς
0,499 MW».
Η έδρα της επιχείρησης είναι στο Δήμο Ιωαννιτών, ενώ η υπό μελέτη μονάδα θα εγκατασταθεί στη
θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων
της Περιφέρειας Ηπείρου.
Επωνυμία Φορέα ή Δραστηριότητας
Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ 998343656 της ΔΟΥ
Ιωαννίνων και έδρα την οδό Νικοπόλεως 73, Ιωάννινα.
Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ Παναγιώτης Σιόρεντας, Νικοπόλεως 73, Ιωάννινα, τηλ. Επικοινωνίας
26510 26369.
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Η ακριβής θέση της Μονάδας απεικονίζεται στους συνημμένους τοπογραφικούς χάρτες που
συνοδεύουν την ΜΠΕ. H παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συντάχθηκε
σύμφωνα με την Υ.Α. 170225/20.1.2014 για την εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄. Αναφορικά με την
απόφαση αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται :
Α/Α

Είδος Έργου/Δραστηριότητας

Ομάδα (α/α
Δραστηριότητας)

Υποκατηγορία

1

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων
αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία
R3): 14.752 tn/έτος

4η /α.α. 11
(<100.000 tn/έτος)

Α2

Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιοαερίου 0,499 MW

10η /α.α. 6α
(<3 MW)

Α2

Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, από μη
επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3), προς
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

10η /α.α. 6β

Α2

Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και λιπασμάτων:
7,06 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα

4η /α.α. 12α

Β

2
3

4

Συνολική Κατάταξη
(σύμφωνα με το εδαφ. 5, Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011):

Α2

Γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης του έργου ή της δραστηριότητας
Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εμβαδού 13.473,00 m 2 στη θέση «Κουτάδες»,
της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, της Τ.Κ. Μαζαρακίου, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου. Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου. Το
αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του τοπογραφικού σχεδίου όπως εκπονήθηκε από τον κ. Βασίλη Χρ.
Αλεξίου, Τοπογράφο Μηχανικό. Οι συντεταγμένες του αγροτεμαχίου σε ΕΓΣΑ ‘87 είναι :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Εμβαδό = 13.473,00
ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Υ

Α

208762.110

4413660.850

Β

208798.020

4413669.500

Γ

208844.090

4413680.060

Δ

208854.650

4413637.230

Ε

208858.850

4413593.070
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Εμβαδό = 13.473,00
ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Υ

Ζ

208852.830

4413555.350

Η

208857.730

4413513.870

Θ

208864.405

4413490.726

Ι

208846.670

4413492.680

Κ

208828.240

4413469.600

Λ

208828.027

4413467.011

Μ

208823.060

4413464.200

Ν

208792.057

4413540.240

Α) Περιγραφή του Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 470 kW) από την καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται από
τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες
(υπολείμματα λιπών και ελαίων, τυρόγαλο) και κτηνοτροφικές μονάδες (εκτροφής πουλερικών) της
περιοχής μελέτης.
Η μονάδα συνολικά θα περιλαμβάνει τα εξής:


Κτίρια διοίκησης, Γραφείων και Αναλυτικού Εργαστηρίου.



Κτίριο υποδοχής αποβλήτων πτηνοτροφείου (κουτσουλιάς).



Δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης αποβλήτων τυροκομείου.



Δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης ελαίων.



Δεξαμενή υδρόλυσης.



Σύστημα ανάμιξης Στερεάς Α΄ ύλης και υγρού (νερού) ανακυκλοφορίας, στην οποία
πραγματοποιείται η υποδοχή, η προσωρινή αποθήκευση, η ανάμιξη και η τροφοδοσία των
χωνευτών.



Ξηραντήρα.



Δεξαμενή χώνευσης με σύστημα συλλογής βιοαερίου, που περιλαμβάνει:



Σύστημα συλλογής βιοαερίου διπλής μεμβράνης
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Μετρητής στάθμης βιοαερίου



Θερμαινόμενος μετρητής υπέρ-υπό πίεσης.



Δεξαμενή μετα-χώνευσης με σύστημα συλλογής βιαερίου:



Πέντε (5) Δεξαμενές εμβολικής ροής (PFR Plug Flow Reactors)



Σύστημα βιολογικής αποθείωσης



Σύστημα ξήρανσης βιοαερίου



Μονάδα ΣΗΘ, η οποία θα αποτελείται από:



Δύο (2) γεννήτριες τύπου …. Δυναμικότητας 250kWέκαστη.



Μετασχηματιστή ελαίου



Δεξαμενή αποθήκευσης αερίου (buffer tank)



Μονάδα Διαχωρισμού Υπολείμματος τύπου screw press.



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου (PLC)



Υποσταθμός ανύψωσης Χαμηλής σε Μέση Τάση.



Δίκτυο θέρμανσης



Πυρσός (καυστήρας φλόγας)



Δύο (2) δεξαμενές καθίζησης.



Μία δεξαμενή αερισμού.



Χώρος αποθήκευσης στερεού οργανικού λιπάσματος



Λίμνη σταθεροποίησης υγρού υπολείμματος (LAGOON).



Σταθμός έκπλυσης-απολύμανσης οχημάτων εντός του χώρου παραλαβής των αποβλήτων &
δεξαμενή διαρροών και εκπλύσεων δυναμικότητας περίπου 3m3.



Στεγανός βόθρος για τα λύματα του προσωπικού και για τις πλύσεις των οχημάτων.

Τα επεξεργασμένα (χωνεμένα) υγρά απόβλητα απομακρύνονται από τις δεξαμενές αναερόβιας
χώνευσης με βαρύτητα και οδηγούνται στις δεξαμενές καθίζησης. Στις δεξαμενές αυτές λαμβάνει
χώρα: (α) διαχωρισμός της αναερόβιας βιομάζας, (β) ανακυκλοφορία της αναερόβιας βιομάζας στις
δεξαμενές χώνευσης και (γ) απόρριψη της περίσσειας αναερόβιας βιομάζας προς το συγκρότημα
απομάκρυνσης υγρασίας (screw-press) και στη συνέχεια προς χειρωνακτικό ενσακισμό. Τα
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που λαμβάνονται μετά από τις δεξαμενές καθίζησης οδηγούνται με

198

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

βαρύτητα σε δεξαμενή αερισμού (νιτροποίηση-απονιτροποίηση) για την μείωση των συγκεντρώσεων
αζώτου και στη συνέχεια οδηγούνται στην εδαφοδεξαμενή σταθεροποίησης/ αποθήκευσης για να
χρησιμοποιηθούν ως υγρό λίπασμα και βελτιωτικό εδάφους.
Από τη δεξαμενή καθίζησης αλλά και τη δεξαμενή αερισμού, θα πρέπει να συλλέγεται η περίσσεια
αναερόβια βιομάζα, η οποία θα οδηγείται αρχικά στον κοπροδιαχωριστή τύπου screwpress και από
εκεί στον ξηραντή, όπου θα πραγματοποιείται απομάκρυνση υγρασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο το
90%.
Η περίσσεια στερεά βιομάζα από το στάδιο της υδρόλυσης (πρόκειται για άχυρο) αποτελεί άριστη Α΄
ύλη για παραγωγή πέλετς. Το στερεό, σε μορφή σκόνης πλέον, θα ενσακίζεται χειρωνακτικά και θα
παραδίδεται σε μονάδα παραγωγής PELLETS στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.
Η περίσσεια αερόβια βιομάζα, επίσης, θα οδηγείται στον κοπροδιαχωριστή τύπου screwpress και
από εκεί στον ξηραντή, όπου θα πραγματοποιείται απομάκρυνση υγρασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο
το 90%. Εν συνεχεία θα οδηγείται σε προστατευμένη πίστα συλλογής, όπου καθημερινά θα λαμβάνει
χώρα χειρωνακτικός ενσακισμός, ώστε να διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό.
Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με αναλυτικό εργαστήριο για την
παρακολούθηση της ποιότητας του υγρού και του στερεού λιπάσματος (οργανική ουσία,
συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κ.λπ.). Επίσης προβλέπεται η
συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια (ιδιωτικά, εργαστήρια ΑΕΙ-ΤΕΙ) για τον εξειδικευμένο
χαρακτηρισμό των παραγόμενων λιπασμάτων (ιχνοστοιχεία, μικροβιακό φορτίο, κ.λπ.).
Για το προτεινόμενο έργο, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει τρία στάδια:
Φάση κατασκευής :
1. Χωματουργικά έργα, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
2. Κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
3. Κατασκευή σιλό αντιδραστήρων
4. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής υποπροϊόντων και επεξεργασίας
5. Εγκατάσταση
συστημάτων
πυροπροστασίας

ισχυρών-ασθενών

ρευμάτων,

πυρασφάλειας

6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
7. Εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης στο Δίκτυο της ΔΕΗ
i.

Αέρια απόβλητα (καυσαέρια, σκόνη κ.τλ.).

ii.

Υγρά απόβλητα (επιφανειακές απορροές και απόβλητα προσωπικού).

iii.

Στερεά απόβλητα (χωματουργικά και αστικά προσωπικού).
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

iv.

Θόρυβος

v.

Κατανάλωση ενέργειας.

vi.

Συντήρηση.

vii.

Παραγωγή στερεών αποβλήτων.

viii.

Παραγωγή υγρών αποβλήτων.

ix.

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Εκπομπή αέριων ρύπων.

Κατεδάφιση κτιρίου (μελλοντικά)
1. Κατεδάφιση.
2. Μεταφορά υλικών.
3. Απόρριψη υλικών στο περιβάλλον.
4. Θόρυβος
Χρήση εγκαταστάσεων
1. Φάση Λειτουργίας και φάση δοκιμαστικής λειτουργίας
2. Χρήση Α΄ υλών: Μεταφορά, απόθεση και χρήση
3. Αξιοποίηση Α΄ υλών για συμπαραγωγή με παραγωγή αέριων εκπομπών
4. Υγρά απόβλητα από την αξιοποίηση των Α΄ υλών
5. Στερεά απόβλητα από την αξιοποίηση των Α΄ υλών

Πρώτες Ύλες και Προϊόντα
Στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται η μέθοδος της αξιοποίηση βιομάζας με
τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου προέρχονται από τους βιομηχανικού-επιχειρηματικούς κλάδους που
παρουσιάζονται στον Πίνακα:

Είδος υποστρώματος

Φορτίο
COD
(kg/ tnFM)

Ημερήσια
ποσότητα
(tn/d)

Ετήσια
Ποσότητα
(tn/yr)

Ημερήσιο
φορτίο COD
(kg/d)

Κτηνοτροφικά απόβλητα
(πουλερικών)

450

14,1

4.380

6.156
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Τυροκομικά απόβλητα (τυρόγαλο)

60

30

9.600

1.800

Υπολείμματα λιπών και ελαίων

2.500

1

320

2.500

Γλυκερόλη

1.000

1

320

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

46,1

14.752

4.403

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση
14.752τόνους/έτος αποβλήτων με την εξής αναλογία:
1.

4.512 τόνους /έτος κοπριά από κοτόπουλα (κουτσουλιά)

2. 9.600 τόνους /έτος απόβλητα τυροκομείων (ορός λακτόζης ή τυρόγαλο)
3. 320 τόνους /έτος χρησιμοποιημένα έλαια
4. 320 τόνους /έτος γλυκερόλη
Τα παραγόμενα προϊόντα της προτεινόμενης εγκατάστασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Προϊόντα

Ημερήσια ποσότητα

Ετήσια ποσότητα

Εισερχόμενες Α’ ύλες

44,68 tn

14.752

Εγκατεστημένη ισχύς

470 kW

Βιοαέριο

2.641 m3/d (65% CH4)

845.197 m3/yr

Ηλεκτρική ενέργεια (υπολογισμός για
320 ημέρες λειτουργίας)

6.173 kWh-el/ d

1.975 MWh-el

Καθημερινή αξιοποίηση

24 hr

Υγρό λίπασμα

72,9 m3/d

23.328,00 m3/yr

Στερεό λίπασμα (αφυδατωμένο 60%)

7,03 n/d

2.249,6 tn/yr

Το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για τη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης Μονάδας θα παράγεται και θερμική
ενέργεια καθώς και οργανικό εδαφοβελτιωτικό.
Κατανάλωση νερού
Οι καταναλώσεις νερού της μονάδας προκύπτουν, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Το νερό θα
προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Α/Α

Τμήμα κατανάλωση νερού

Ημερήσια
ποσότητα
(m3/d)

1

Αραίωση μίγματος αποβλήτων προς αξιοποίηση

20,00

320,00

6.400,00

2

Ανάγκες προσωπικού (2 άτομα)

0,05

350,00

17,50

3

Πλυσίματα εξωτερικού χώρου και πότισμα φυτών

10,00

100,00

1.000,00
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Ημέρες
λειτουργίας
ετησίως

Ετήσια
ποσότητα
(m3/yr)

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

Πλυσίματα Οχηµάτων και επιφανειών
ΣΥΝΟΛΟ

Φορέας Έργου:

30,00

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

300,00

60,05

9.000,00
16.417,50

Κατανάλωση ενέργειας
Η ιδιοκατανάλωση ενέργειας του σταθμού, σύμφωνα με στοιχεία αντίστοιχων υφιστάμενων
μονάδων εκτιμάται σε 10% της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού. Η μονάδα θα το προμηθεύεται
από το δίκτυο της ΔΕΗ και θα καταναλώνεται κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας, το
φωτισμό και τη λειτουργία βοηθητικών χώρων.
Εκροές αποβλήτων


Κατά τη Φάση Κατασκευής

Πίνακας Εξωτερικότητες της μονάδας κατά τη φάση κατασκευής (Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων)

Κωδικός ΕΚΑ

Τύπος Απόβλητου

Διαχείριση

Στερεά απόβλητα
12 01 02

Σκόνη και σωματίδια
σιδηρούχων μετάλλων

ΧΥΤΑ

12 01 03

Απόβλητα συγκόλλησης

ΧΥΤΑ

12 01 04

Σκόνη και σωματίδια μη
σιδηρούχων μετάλλων

ΧΥΤΑ

17 05 06

Μπάζα εκσκαφών, άλλα από
τα αναφερόμενα στο
σημείο 17 05 05

ΧΥΤΑ

17 01 01

Σκυρόδεμα

ΧΥΤΑ

17 02 02

Γυαλί

Ανακύκλωση

17 02 03

Πλαστικό

Ανακύκλωση

17 06 04

Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στα
σημεία 17 06 01
και 17 06 03

ΧΥΤΑ

15 01 06

Μεικτή συσκευασία

Ανακύκλωση

16 06 01*

Μπαταρίες μολύβδου

Ανακύκλωση

17 04 05

Σίδηρος και ατσάλι

Ανακύκλωση

20 03 01

Ανάμεικτα αστικά απόβλητα

ΧΥΤΑ

Υγρά απόβλητα
13 02 06*

Συνθετικά έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης

Απορρίπτονται από
αδειοδοτημένες εταιρείες

20 01 28

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και
ρητίνες άλλες από
τις αναφερόμενες στο σημείο

Απορρίπτονται από
αδειοδοτημένες εταιρείες
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Κωδικός ΕΚΑ

20 03 99



Φορέας Έργου:
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ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Τύπος Απόβλητου
20 01 27

Διαχείριση

Αστικά λύματα από
προσωπικό κατασκευής

Χημικές τουαλέτες ή διάθεση
στην ΕΕΛ Ιωαννίνων

Κατά τη Φάση Λειτουργίας

Κωδικός
ΕΚΑ

Περιγραφή ρεύματος
αποβλήτου & ανάλυση

Ποσότητα
/ Έτος

Εργασίες
Διάθεσης/Αξιοποίησης
(D/R)

19 06 05

Συνολική Ποσότητα χωνεμένου
υπολείμματος (Απόβλητα από
πτηνο-κτηνο τροφεία και άλλες
εισροές (ελαιοτριβεία,
τυροκομεία κτλ.) = 46,1
m3/ημέρα /ημέρα

14.752
m3

D8: Βιολογική
επεξεργασία
(αναερόβια ζύμωση)

(αναλύεται στις 2 υποομάδες παρακάτω)

Προϊόντα ζύμωσης από την
αναερόβια επεξεργασία ζωικών
και φυτικών αποβλήτων (ξηρά
ουσία – κέικ στερεών) (Στερεό,
χωνεμένο κλάσμα, όπως
προκύπτει από τη διαδικασία
της αναερόβιας χώνευσης και εν
συνεχεία από τον
κοπροδιαχωριστή = 7,06 m3

2.259,2
m3

R3: Ανακύκλωση /
ανάκτηση οργανικών
ουσιών
(συμπεριλαμβανομένων
των εργασιών
λιπασματοποίησης και
άλλων διεργασιών
μετατροπής βιολογικού
χαρακτήρα)

Δημιουργία κομπόστ και
χειρωνακτική ενσάκιση
προς λιανική πώληση

23.328
m3

D4: Επιφανειακή
διασπορά

Άρδευση ιδιόκτητων και
μισθωμένων εκτάσεων

Δημοτικά απόβλητα μη
προδιαγραφόμενα αλλιώς
(απόβλητα προσωπικού χώρων
υγιεινής)

32 m3

D4: Επιφανειακή
διασπορά

Τα απόβλητα
προσωπικού οδηγούνται
είτε στους
βιοαντιδραστήρες είτε
στη λιμνοδεξαμενή. Από
εκεί ακολουθούν τον
κύκλο του χωνεμένου
υγρού κλάσματος και
διατίθεται σαν
εδαφοβελτιωτικό

Λάσπες από πλύση και
καθαρισμό
= 3,125 m3/ημέρα

1.000 m3

D4: Επιφανειακή
διασπορά

Τα νερά και οι λάσπες
από τις πλύσεις
οχημάτων και των χώρων
περιέχουν οργανικά και
οδηγούνται απευθείας
στη λιμνοδεξαμενή. Από
εκεί ακολουθούν τον
κύκλο του χωνεμένου

19 06 06

Επεξήγηση αξιοποίησης

/ημέρα
19 08 12

Λάσπες από τη βιολογική
κατεργασία αποβλήτων
βιομηχανικών υδάτων (Υγρό
κλάσμα από διαχωριστή =

72,90 m3/ημέρα
20 03 99
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Κωδικός
ΕΚΑ

Περιγραφή ρεύματος
αποβλήτου & ανάλυση

Ποσότητα
/ Έτος

Φορέας Έργου:

Εργασίες
Διάθεσης/Αξιοποίησης
(D/R)

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Επεξήγηση αξιοποίησης
υγρού κλάσματος και
διατίθεται σαν
εδαφοβελτιωτικό

13 01
11*

Συνθετικά υδραυλικά έλαια
(Ορυκτέλαια από εργασίες
συντήρησης και οχήματα)

1 tn

R12: Ανταλλαγή
αποβλήτων
προκειμένου να
υποβληθούν σε
περαιτέρω επεξεργασία

Παράδοση σε
αδειοδοτημένο
συνεργάτη για
επαναχρησιμοποίηση

Υλικά Συσκευασίας
15 01 02

Πλαστική συσκευασία

0,20 tn

R5 (Ανακύκλωση)

Μπλε κάδοι Δήμου

15 01 03

Φθαρμένες ξύλινες παλέτες

1 tn

D1 / D15
(Επαναχρησιμοποίηση /
Διάθεση σε ΧΥΤΑ)

Επιδιόρθωση προς
επαναχρησιμοποίηση
Διάθεση σε ΧΥΤΑ αν δε
διορθώνονται

20 01 01

Χαρτί και χαρτόνια

0,01 tn

R5 (Ανακύκλωση)

Μπλε κάδοι Δήμου

Απόβλητα διοίκησης
20 01 36

Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός

0,02 tn

R4 / R5 (Ανακύκλωση)

Παράδοση σε
αδειοδοτημένο
συνεργάτη προς
ανακύκλωση

20 01 39

Πλαστικά (δοχεία καθαριστικών

0,01 tn

R5 (Ανακύκλωση)

Μπλε κάδοι Δήμου

20 03 01

Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα
(Απόβλητα προσωπικού)

5,12 tn

D1 (ΧΥΤΑ)

Διάθεση σε κάδους του
Δήμου και
μεταφορά σε ΧΥΤΑ

Β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής της δραστηριότητας καθώς και των
ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος
Η θέση του γηπέδου εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή όπου υφίστανται αγροτικές περιοχές, μη
αρδευόμενες, σύμφωνα το Corine 2012. Επίσης βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού. Η απόσταση από
τον πλησιέστερο οικισμό της Χρυσορράχης είναι 1,36 km.
Το γήπεδο εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για
την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων της περιοχής του
δικτύου NATURA 2000.
Γ) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
1. Όριο εκπομπής καπνού: Για την καύση βιοαερίου: Δείκτης αιθάλης < 1 βαθμός της κλίμακας
Ringelmann (ΠΔ 1180/81, αρθ. 2)
2. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών
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Δ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις
Οι οριακές τιμές εκπομπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία της μονάδας θα είναι
σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή και για την ατμόσφαιρα
όπως καθορίζονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
Ε) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
Κατά τη φάση Κατασκευής:


ΚΥΑ 9272/471/07, ΦΕΚ 286/B/2.03.07: «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ.
37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου
2005».



ΚΥΑ 37393/2028/03, ΦΕΚ 1418/Β/1.10.03 : «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»



ΚΥΑ 56206/1613, ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 : «Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ,
81/1051/ΕΟΚ.

Κατά τη φάση Λειτουργίας:
Η στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων να εναρμονιστεί με το
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (ΦΕΚ 293A/06.10.1981), μετρούμενη στα όρια της μονάδας.
ΣΤ) Όροι, Μέτρα και Περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την
αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Κατά τη φάση Κατασκευής:


Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.



Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων
αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών
και τα μη επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β).



Να γίνεται διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας κατά την κατασκευή του έργου
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι
κατάλληλα καλυμμένα.



Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του
έργου να είναι άριστα συντηρημένα.



Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να μην
πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα
χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου του
θέματος.



Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να
διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (K.Y.A.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22.12.2003) και την 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ.
3838/28.03.2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.).



Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη
λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να
διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001.



Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης
του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους
χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης.



Ο χώρος του εργοταξίου να περιφραχθεί ώστε να μην είναι προσβάσιμος από τους
περιοίκους και να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση.



Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να
διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (K.Y.A.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22.12.2003) και την 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ.
3838/28.03.2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.).



Τα τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών θα απομακρύνονται με φορτηγά οχήματα
που φέρουν κατάλληλο κάλυμμα και θα αποτεθούν σε κατάλληλους αδειοδοτημένους
χώρους, όπως νόμιμα λατομεία εν λειτουργία ή δανειοθάλαμο που θα υποδειχθεί από τις
Αρχές ή από τον Εργολάβο.



Ο φωτισμός στον χώρο εργασίας θα πρέπει ιδανικά να περιοριστεί σε περιοχές που
απαιτείται για τις εργασίες και την ασφάλεια.



Τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήμανσης ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή εργασίας και να
διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις περιορίζονται σε αυτή την περιοχή.



Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής να αποκατασταθεί το δυνατό πλήρως ο περιβάλλον
χώρος του γηπέδου της δραστηριότητας

Κατά τη φάση Λειτουργίας:
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ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ


Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέματα,
χειμάρρους, ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε
κάθε ευαίσθητο αποδέκτη της περιοχής.



Σε καμία περίπτωση στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κατασκευή των
εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να διατεθούν σε γεωργικές γαίες ή σε υποστρώματα
χρησιμοποιούμενα σε κάθε είδους καλλιέργεια.



Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή η διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους χώρους. Τα στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, να συλλέγονται
προσεκτικά και να οδηγούνται για διάθεση σε υφιστάμενο ΧΥΤΑ. Σε κάθε περίπτωση η
διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1909), στην 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β΄1572) και στο Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως αυτά ισχύουν.



Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.



Τα πάσης φύσεως στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός της κόπρου, που θα προκύψουν
κατά τη λειτουργία του έργου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
50910/2003 και του Ν. 4042/2012.
Αναλυτικότερα, να συλλέγονται και να διαχωρίζονται σε απόβλητα που δύναται ή μη να
ανακτηθούν και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους ανά είδος. Ειδικότερα:
i.

Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση να συλλέγονται
και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του. Συγκεκριμένα, οι
συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του
έργου, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω
ανάκτηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Στην περίπτωση που ο φορέας του έργου
εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει, είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με
τις συσκευασίες αυτές. Το ίδιο ισχύει εφόσον ο φορέας διαχείρισης διαθέτει στην
αγορά της Χώρας συσκευασμένα προϊόντα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να οργανώσει ατομικό σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης.

ii.

Τα λοιπά απόβλητα, που δύναται να ανακτηθούν, να οδηγούνται μέσω κατάλληλα
αδειοδοτημένων συλλεκτών σε μονάδες ανάκτησης / ανακύκλωσης.

iii.

Τέλος, τα απόβλητα, που δεν δύναται να ανακτηθούν, να απομακρύνονται είτε από
συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα
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συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε
εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.


Υλικά τα οποία τυχόν ρυπανθούν από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε
ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ
383/Β/06) ≪Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ […] Αντικατάσταση της υπ’ αριθμό
19396/1546/1997 Κ.Υ.Α.≫.



Απαγορεύεται η καύση, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές
εστίες καύσης) : α) των πλαστικών ή ελαστικών υλικών και β) οποιονδήποτε άλλων στερεών
υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος (άρθρο 3 της με
αριθμό Οικ. 11535/93/ΚΥΑ (ΦΕΚ 328/Β/93).



Κάθε είδους υπολείμματα από την παραγωγή και παντός είδους τυποποίηση των προϊόντων
της δραστηριότητας, να συλλέγονται και να απομακρύνονται από την περιοχή με ευθύνη του
φορέα του έργου.



Να τηρείται βιβλίο καταγραφής της διάθεσης της κοπριάς και των υγρών αποβλήτων, το
οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των επιχειρηματιών / φορέων στους οποίους διατίθενται
τα απόβλητα, η ποσότητα και η περιοχή προορισμού. Επίσης να τηρείται αρχείο με τα σχετικά
παραστατικά, εντός της εγκατάστασης. Τα στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση
ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.



Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό θα πρέπει να ενσακίζεται και να αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά του προκειμένου για τη διάθεση του.



Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κομπόστ θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο αυτά που
αναφέρονται στο άρθρο 2 «Καθορισμός οριακών τιμών κομπόστ τύπου Α και χωνεύματος
τύπου Α για τις χρήσεις του άρθρου 4» της ΚΥΑ 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014).
Εφόσον γίνεται διάθεση της ιλύος στην γεωργία, σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι
διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991), της Υ.Α 291180/11034/19.9.2002
(ΦΕΚ 1274 Β’/02) και της Υ.Α 217217/8.1.2004 (ΦΕΚ 35 Β/04).



Να τηρούνται όσα αναφέρονται στις Υ.Α 291180/11034/19.9.2002 (ΦΕΚ 1274 Β’/02) και Υ.Α
217217/8.1.2004 (ΦΕΚ 35 Β/04), όπως ισχύουν, περί αδειών κυκλοφορίας νέων τύπων
λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών κ.λπ



Για το κομπόστ που παράγεται να ελέγχονται τα μικροβιολογικά πρότυπα σύμφωνα με τον
κανονισμό 142/2011/ΕΚ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ


Η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/25.9.2009) «Καθορισμός μέτρων για την
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με
την οδηγία 2006/118/ΕΚ.

208

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»



Τα όρια που προβλέπονται στην ΚΥΑ οικ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.03.2011)
«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ.
191002/5.09.2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.09.2013) και ισχύει, και ειδικότερα εκείνα που
αναφέρονται στην περιορισμένη άρδευση.



Ο Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση υδάτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 23 ης Συμβουλίου
της Οκτωβρίου 2000».



Η ΚΥΑ οικ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.03.2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 191002/5.09.2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.09.2013)
και ισχύει.



Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.03.2007) ≪Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ≪για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής
των υδάτων≫ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000≫.



Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, (και που μπορεί
να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανών βλαβών κ.λπ.) με την
κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων,
έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε
μορφής οργανική ύλη.



Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών, στερεών αποβλήτων και κόπρου στο
περιβάλλον. Να διασφαλιστεί από τον φορέα του έργου ή αποφυγή κατείσδυσης ή
επιφανειακής απορροής μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και να λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
από κάθε είδους υλικά.



Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών
αποβλήτων).



Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια,
καύσιμα, κ.λπ., καθώς και η απόρριψη των αποβλήτων ελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση
ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα απόβλητα
ελαίων ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ.
82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’), την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β’), την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ
791 Β’) και την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν.



Όλα τα οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένα για τη
συγκεκριμένη χρήση. Ο καθαρισμός – απολύμανση να γίνεται εντός της εγκατάστασης και τα
νερά πλυσίματος να διαχειρίζονται κατάλληλα.
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Τυχόν υγρά απόβλητα - στραγγίσματα από την μονάδα κομποστοποίησης, να
επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της κομποστοποίησης ή να
οδηγούνται στους αναερόβιους χωνευτήρες ή στα lagoons της εγκατάστασης για περαιτέρω
επεξεργασία.



Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί της ΚΥΑ 145116/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και οι γενικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 12 αυτής. Ειδικότερα τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και οι δείκτες των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να είναι σύμφωνα με
τα όρια του Πίνακα 5 της ΚΥΑ 145116/2011 και της παρ. 1 της Εγκύκλιου
οικ.145447/23.06.2011 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Σε περίπτωση που στη εκροή δεν
εξασφαλίζεται το απαιτούμενο όριο της Escherichia coli, να προβλεφθεί περαιτέρω
επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. γ του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ
145116/2011 (σημ. 2.5).



Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να διατίθενται μόνο για περιορισμένη άρδευση.



Απαγορεύεται η άρδευση με τη μέθοδο του καταιονισμού.



Απαγορεύεται η πρόσβαση του κοινού στην αρδευόμενη έκταση. Σε περίπτωση
προσβασιμότητας θα πρέπει η αρδευόμενη έκταση να περιφραχθεί.



Να μην προκαλείται κατείσδυση ή επιφανειακή απορροή μη επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους υλικά.



Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα προς περιορισμένη άρδευση αγροτεμαχίων, θα
μεταφέρονται με βυτιοφόρο που θα φέρει τις κατάλλλες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη
επικίνδυνων αποβλήτων.



Δεν θα εφαρμόζεται περιορισμένη άρδευση με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της
μονάδας κατά την περίοδο βροχών.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ


Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται στα
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1 του
άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ.



Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981) περί επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου θορύβου που
εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών μηχανολογικών
εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. αυτού, η στάθμη θορύβου
μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της μονάδας πρέπει να είναι χαμηλότερη των 55dBA.



Η ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
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Τα αναφερόμενα στην Υ.Α. με αρ. 560206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/9.09.1986)
«Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε
συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ».



Τα αναφερόμενα στην Υ.Α. 13568/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/2006) «περί μέτρων, όρων και
μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
2002/49/ΕΚ.»



Κατά τη διάρκεια κατασκευής της μονάδας ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που
καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα και αποφυγή
εντόνως θορυβογόνων εργασιών. Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του
εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου.



Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81 (Α 293) και τις λοιπές διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας. Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή
του έργου συνοψίζονται στα παρακάτω:
i.

Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με
μειωμένες εκπομπές θορύβου.

ii.

Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της
μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου.

iii.

Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις περιμετρικά του εργοταξίου.

iv.

Τα μηχανήματα του εργοταξίου που θα χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη
λειτουργία θα πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν λειτουργούν.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα στο εργοτάξιο μηχανήματα να φέρουν κατάλληλη
σήμανση CE της ΕΕ περί θορύβου, τηρώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.



Η διέλευση των οχημάτων εντός οικισμών να πραγματοποιείται κατά το δυνατό εκτός ωρών
κοινής ησυχίας, να εφαρμόζεται η τήρηση χαμηλών ορίων ταχύτητας, η κάλυψη των
φορτηγών, το σβήσιμο της μηχανής των φορτηγών κατά τυχόν στάση τους πλησίον ή εντός
οικιστικών περιοχών και η τακτική συντήρησή τους.



Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο
κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του αρ. 2 του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ
293/Α/6.10.1981).

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.E. της 21ης Μαΐου 2008».

211

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»



Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ 543/Β/2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς της διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των
εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες
επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο η υγραέριο και
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78ΕΚ της επιτροπής της 14ης
Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι,ΙΙ ΙΙΙ, IV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ
και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55ΕΚ
και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»



Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων
ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης.



Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των κατασκευαστικών εργασιών των
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, να τηρούνται τα ακόλουθα:
i.

Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών (εφόσον για
τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να
διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.

ii.

Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών (εφόσον για τις κατασκευές
απαιτηθούν αδρανή) και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα
μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.

iii.

Το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί να είναι σε καλή
κατάσταση, συντηρημένος και να πληροί τις προδιαγραφές, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σωματιδίων και καυσαερίων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ο φορέας του έργου, ως και πας κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την
παρούσα Απόφαση.



Να ορισθεί από το Φορέα του έργου, εντός τριών (3) μηνών, από την έκδοση της παρούσας
απόφασης, υπεύθυνος για την παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων
και περιορισμών της παρούσας απόφασης και να γνωστοποιηθεί το ονοματεπώνυμό του στο
Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων και στη Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
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Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.



Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες
από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το
διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν.



Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των επιμέρους εγκαταστάσεων να γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 142/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού
1069/2009, με τους πρόσθετους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που τίθενται από
την παρούσα απόφαση.



Οι κοινόχρηστοι και λοιποί μη δομημένοι χώροι του γηπέδου της μονάδας να διατηρούνται
καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή
υγρά).



Περιμετρικά της εγκατάστασης να ενισχυθεί, όπου αυτό είναι δυνατόν, η δενδροφύτευση με
ενδημικά είδη της περιοχής.



Να εφαρμόζεται πρόγραμμα μυοκτονίας και εντομοκτονίας στην εγκατάσταση.



Η μονάδα οφείλει να διαθέτει Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών αναφέροντας
τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για κάθε περίπτωση και να εφαρμόζει πρόγραμμα
εκπαίδευσης και ετοιμότητας του προσωπικού ως προς αυτό.



Στο χώρο του έργου να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές.



Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας
και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».



Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν υπό τη συνεχή επίβλεψη που θα ορίσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων,
η οποία και θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως (τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες
νωρίτερα) και εγγράφως, για την επικείμενη έναρξη εργασιών.



Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια τυχόν κατασκευαστικών εργασιών, αποκαλυφθούν
αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθεί η αρμόδια Αρχαιολογική
Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες της αρμοδιότητάς της.



Οι τυχόν εκσκαφές θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, η φθορά της δασικής
βλάστησης, θα περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή και δεν θα γίνει εναπόθεση των προϊόντων
εκσκαφής σε δασικές εκτάσεις.
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Το υλικό εκσκαφής πρέπει να φυλάσσεται εντός του εγκεκριμένου χώρου επέμβασης ή σε
χώρους, που θα υποδειχθούν από την Δασικής Υπηρεσία και όχι σε όμορες δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. Τα πρανή
που τυχόν δημιουργηθούν, θα διαμορφωθούν κατάλληλα (π.χ. δημιουργία βαθμίδων σε
μεγάλα πρανή), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και
να διευκολύνεται η αποκατάσταση της βλάστησης.



Πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο Δασαρχείο
Ειδική Δασοτεχνική Προμελέτη, όπως προβλέπεται από την με α. π. 15272/2014 Υ.Α., για
αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την
κατασκευάστρια του έργου. Τα είδη των φυτών, που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
αυτόχθονα όχι ξένα προς τη φυσική φυσιογνωμία της περιοχής. Οι φυτεύσεις θα
συντηρηθούν για τα πρώτα τρία (3) έτη με ευθύνη της εταιρείας.



Η αφαιρούμενη φυτική γη θα διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις
φυτοτεχνικές αποκατάστασης.



Οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με σκοπό την υλοποίηση των προτεινόμενων
κύριων και συνοδών έργων, πρέπει να γίνουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία.



Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά
προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην
υγεία και στο περιβάλλον και ο εφοδιασμός τους να γίνεται από νομίμως λειτουργούσες
επιχειρήσεις – φορείς.



Να γίνεται συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές
αέριων ρύπων και θορύβου.



Να περιοριστούν οι τσιμεντοκαλύψεις του εδάφους στις απολύτως απαραίτητες για την
διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων
και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα
νερά κ.λπ.



Σε κάθε περίπτωση κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων
συνεργείων κ.λπ., και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες
περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από
την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών.



Να αποκαθίστανται άμεσα τυχόν φθορές στο δασικό ή αγροτικό οδικό δίκτυο των περιοχών
επέμβασης. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των έργου να μην παρεμποδίζεται
η οδική επικοινωνία μεταξύ κατοικημένων περιοχών.
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Τα υλικά εκσκαφής από την κατασκευή του έργου, που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν
για τις ανάγκες του επιτρέπεται μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011, να αποτεθούν: α)
σε χώρους διάθεσης αδρανών εάν υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή, β) για την
αποκατάσταση ανενεργών ή εξαντλημένων τμημάτων ενεργών λατομείων της περιοχής, γ)
για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την
αποκατάσταση των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς, δ) για την αποκατάσταση
ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων, ε) σε άλλο νόμιμο χώρο διάθεσης.
i.

Το περιεχόμενο της ανωτέρω ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους
της παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων
υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των
τελευταίων.

ii.

Ειδικότερα, στην περίπτωση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα
λατομεία ή δανειοθάλαμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα
από 28 εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής
αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
την οποία θα υποβάλλει ο φορέας του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από την
παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.

iii.

Γενικότερα, η διαχείριση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και
στην ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1312), όπως εκάστοτε ισχύουν.



Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης
πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.



Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της μονάδας, να απομακρυνθούν οι κάθε
είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα
υλικά και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, όλων των χώρων επέμβασης με ευθύνη του φορέα
υλοποίησης του έργου.



Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο κατασκευής
και λειτουργίας του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους γι’ αυτές
φορείς, και κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν,
οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποδομές υποστούν
δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το προτεινόμενο έργο, ο φορέας
του τελευταίου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του
δαπάνες και ενέργειες και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω
υποδομές Φορέας. Σε αυτή την περίπτωση, η αποκατάσταση ενός έργου υποδομής θα
πρέπει να υλοποιηθεί με μέριμνα του αρμόδιου γι’ αυτό Φορέα και φορέας του έργου του
θέματος υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση.



Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς και
από τη μονάδα, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης νερού – ενέργειας.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»



Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα αυτών,
ενώ και ο περιβάλλον χώρος των εγκαταστάσεων θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη
κατάσταση.



Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού,
πυροσβεστικές φωλιές, κ.λπ.).



Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο φορέας
του έργου (και με την επιφύλαξη του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009, όπως ισχύει,
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση
περιβαλλοντικής ζημιάς), οφείλει να:



i.

ενημερώσει την αρμόδια αρχή αμέσως

ii.

λάβει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων

iii.

λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί
αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή
άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

Επίσης, σε περίπτωση παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου οφείλει να:
i.

ενημερώνει αμέσως την περιβαλλοντική αρχή

ii.

λάβει αμέσως τα αιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το
συντομότερο δυνατόν,

iii.

λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η περιβαλλοντική αρχή
θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.



Για κάθε διακοπή λειτουργία της εγκατάστασης ή τμήματος αυτής για χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, να υπάρχει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την υποδοχή των
αποβλήτων.



Η μονάδα να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις μετρήσεις των κρίσιμων συνθηκών
της κομποστοποίησης (θερμοκρασίες, υγρασία, κ.λπ.). Να τηρείται αρχείο ώστε να
αποδεικνύεται η παραμονή του υλικού στις κατάλληλες συνθήκες για την εξουδετέρωση του
μολυσματικού φορτίου και την επικράτηση αερόβιων συνθηκών.



Στο χώρο υποδοχής/τροφοδοσίας της μονάδας, οι δεξαμενές υποδοχής πρώτων υλών να
παραμένουν κλειστές και να ανοίγουν μόνο κατά την παραλαβή υλικών. Οι υγρές πρώτες
ύλες να αποθηκεύονται σε σφραγισμένες, στεγανές δεξαμενές.



Στο χώρο παραλαβής των αποβλήτων να υπάρχει δίκτυο συγκράτησης τυχόν στραγγισμάτων,
ώστε αυτά να συλλέγονται και να οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»



Για κάθε παραλαμβανόμενο φορτίο αποβλήτων ο φορέας του έργου θα πρέπει να παρέχει
στον παραγωγό των αποβλήτων πιστοποιητικό παραλαβής, στο οποίο βεβαιώνεται ότι
καθίσταται κύριος και υπόχρεος φορέας διαχείρισης για την περαιτέρω διαχείριση των
αποβλήτων αυτών.



Τα οργανικά απόβλητα μετά τη διαδικασία ελέγχου/παραλαβής να τροφοδοτούνται στο
συντομότερο δυνατόν χρόνο στην αντίστοιχη γραμμή επεξεργασίας. Στην περίπτωση βλάβης
των γραμμών τροφοδοσίας αλλά και γενικότερα τεχνικής βλάβης άλλων τμημάτων της
παραγωγικής διαδικασίας να διακόπτεται η παραλαβή των αποβλήτων.



Εντός του έργου οι χώροι κίνησης οχημάτων να είναι ασφαλτοστρωμένοι. Στο χώρο
παραλαβής των αποβλήτων τα δάπεδα να είναι στεγανά από υλικά αντοχής τόσο στο χρόνο
όσο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης.



Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου διαθέτει οχήματα που θα μεταφέρουν ζωικά
υποπροϊόντα, απαιτείται πέραν της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων
αποβλήτων και η έγκριση καταλληλότητας οχήματος από τις κατά τόπους αρμόδιες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.



Να τηρούνται όλες οι διαδικασίες ελέγχου των α΄ υλών (μακροσκοπικός έλεγχος, έλεγχος
παραστατικών, έλεγχος κωδικών ΕΚΑ, πραγματοποίηση αναλύσεων) και σε περίπτωση που
τα προς παραλαβή υλικά, δεν είναι κατάλληλα, θα πρέπει με ασφαλή τρόπο να παραμένουν
σε διαφορετικό και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο από αυτόν της ανάμειξης και να
επιστρέφουν στον παραγωγό.



Τα οργανικά απόβλητα να μεταφέρονται στο έργο από αδειοδοτημένες εταιρείες σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με οχήματα κλειστού τύπου. Ειδικότερα:
i.

τα απόβλητα που εισέρχονται στο έργο να συνοδεύονται με τα απαραίτητα
παραστατικά έγγραφα, όπως προβλέπεται στον ΕΚ 142/11 (εφόσον εμπίπτουν στις
διατάξεις του ΕΚ 1069/09) και για τα λοιπά απόβλητα όπως προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις.

ii.

οι διαδικασίες ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής και περαιτέρω καθοδήγησης των
οχημάτων να είναι αυτοματοποιημένη.

iii.

να ορισθεί υπεύθυνος για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εισερχόμενων στη
μονάδα αποβλήτων.



Οι αντιδραστήρες χώνευσης (βιοαντιδραστήρες) να καλύπτονται με κατάλληλη
πολυστρωματική μεμβράνη για τον περιορισμό της έκλυσης των οσμών. Να ελέγχεται
τακτικά η κατάσταση της μεμβράνης των βιοαντιδραστήρων και να γίνονται τακτικές
συντηρήσεις.



Να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας των δεξαμενών παραλαβής και
αναερόβιας χώνευσης καθώς και του lagoon πριν χρησιμοποιηθούν.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγονται διαρροές βιοαερίου από την
μεμβράνη που καλύπτει τους χωνευτήρες.



Πριν από την καύση του βιοαερίου απαιτείται ο καθαρισμός του αερίου από ανεπιθύμητες
ενώσεις που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
o

απομάκρυνση των υδρατμών, για την προστασία του εξοπλισμού έναντι διάβρωσης
και ην βελτίωση της θερμικής αξίας του βιοαερίου,

o

αφαίρεση υδρόθειου, που παράγεται από την αναερόβια διάσπαση του θείου.



Να τοποθετηθεί πυρσός καύσης έκτακτων καταστάσεων. Με αυτόματο σύστημα να
μετριέται η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο και οξυγόνο καθώς και η παροχή και
να ρυθμίζεται ανάλογα η λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ή του πυρσού, έτσι
ώστε ο πυρσός να λειτουργεί ως by pass, σε περίπτωση περίσσειας ή σε χαμηλές
συγκεντρώσεις μεθανίου ή διακοπής της λειτουργίας των ΜΕΚ. Ο πυρσός να έχει δυνατότητα
καύσης σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 900°C και χρόνο παραμονής μεγαλύτερο ή ίσο των
0,3sec.



Το σύστημα αγωγών συλλογής του παραγόμενου βιοαερίου και κυκλοφορίας του στη ΜΕΚ
να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό, ώστε να ανθίστανται στις διαβρωτικές
ιδιότητες του φέροντος αέριου. Κατά το μήκος αυτών να εγκαθίστανται θύρες ελέγχου και
να ληφθεί πρόνοια για καθαρισμό τους. Η κατασκευή τους να είναι αεροστεγής και ο τρόπος
ανάρτησης τους να εξασφαλίζει απουσία δονήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.



Οι ΜΕΚ και οι μετασχηματιστές να συντηρούνται τακτικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Για κάθε εργασία
συντήρησης - ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή το
προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο.



Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος έως 0,99 MW να
χρησιμοποιηθούν Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).



Οι ΜΕΚ να πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
να ενσωματώνουν κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. καταλύτες) για
τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου,
οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων.



Ο βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων καύσης να είναι ο μέγιστος δυνατός. Η παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια να διατίθενται στο δίκτυο. Η συμπαραγώμενη θερμική ενέργεια δύναται
να αξιοποιείται για τις ανάγκες της εγκατάστασης. Για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία των
μονάδων παραγωγής ενέργειας, όλες οι εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις κ.λπ. να γίνουν
σύμφωνα με τα διεθνή και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ε) Χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγούμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνΠροϋποθέσεις για την ανανέωση/ τροποποίησής της & άλλες διατάξεις – Έλεγχος τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

13.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ομάδα μελέτης ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της ΜΠΕ που είχε τεθεί και κάθε μέλος
υλοποίησε τα τμήματα που του είχαν ανατεθεί χωρίς να αντιμετωπίσει περιορισμούς και
προβλήματα άξια αναφοράς. Όλα τα απαραίτητα στάδια για την εκπόνηση της ΜΠΕ (συλλογή
στοιχείων από βιβλιογραφία, επισκέψεις σε τοπικούς φορείς για εξεύρεση επιπρόσθετων
πληροφοριών, επισκέψεις στην περιοχή μελέτης, σχεδίαση χαρτών, συγγραφή μελέτης κ.α.)
ακολουθήθηκαν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια βάσει του σχεδιασμού που είχε προηγηθεί.
Εν κατακλείδι, κατά την εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ δεν ενέκυψαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

14.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

15.ΧΑΡΤΕΣ



ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ



ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΜΗ (15.09.17)



ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ



ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:



o

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

o

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ : ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ





ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ά ΥΛΩΝ
o

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

o

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

o

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ά ΥΛΩΝ
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : ΒΕΒΑΙΩΣΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ



ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Special Gas Engine E 3262 LE 202



Περιγραφή μονάδας συμπαραγωγής OEKO 500 G



Τεχνική περιγραφή γεννήτριας
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΣΧΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Λ.Ε.
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Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

Έργο:

Φάκελος για την ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο, ισχύος 0,499 MW:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ



ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
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Φορέας Έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.»

