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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Το Περιφερειακό Συμβουλίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκε σε αυτό
από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων το ακόλουθο έγγραφο με θέμα:
Ενημέρωση του κοινού με στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση
κατώτερης βαθμίδας, αποθήκευση και εμφιάλωση υγραερίου της εταιρείας «ΤHESSALY
GAS ΙΚΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Παλιούρια» Επ. οδού ΜεγαλοχωρίουΧρυσαυγής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
1.1 ΜΕΡΟΣ Ι
1)
1.2Επωνυμία εγκατάστασης
Επωνυμία επιχείρησης

THESSALY GAS Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 800575320
ΔΟΥ: Τρικάλων

Έδρα επιχείρησης

Θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ»
ο

2 χλμ. Μεγαλοχωρίου-Χρυσαυγής
Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου, Δ.Ε. Εστιαιώτιδας
Δήμος Τρικκαίων, Νομός Τρικάλων
Τηλ.: 2431056400
email: thessalygas@gmail.com
Θέση έργου

Θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ»
ο

2 χλμ. Μεγαλοχωρίου-Χρυσαυγής
Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου, Δ.Ε. Εστιαιώτιδας
Δήμος Τρικκαίων, Νομός Τρικάλων

1.3
1.4

1.5Στοιχεία επικοινωνίας
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται το όνομα, εμπορική επωνυμία και η έδρα του φορέα
εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης. Επίσης,
καταγράφονται στοιχεία όπως το όνομα, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) του προϊσταμένου και του Τεχνικού Ασφαλείας της εγκατάστασης.
Εκπρόσωπος – Διαχειριστής

Μάριος Κωτούλας του Θωμά

Ι.Κ.Ε.
Μεγαλοχώρι Τρικάλων
Τηλ.: 2431056400, Κιν.: 6976766341
email: thessalygas@gmail.com
Διευθυντής

Μάριος Κωτούλας του Θωμά
Μεγαλοχώρι Τρικάλων
Τηλ.: 2431056400, Κιν.: 6976766341
email: thessalygas@gmail.com

Επιβλέπων μηχανικός

Ελευθέριος Μπαλατσούκας του Αθανασίου
Διπλ. Ηλ/γος Μηχ. & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ελ. Βενιζέλου 4, Τρίκαλα
Τηλ.: 2431063664, Κιν.: 6988424040
email: elbalatsoukas@gmail.com

Τεχνικός Ασφάλειας

Ελευθέριος Μπαλατσούκας του Αθανασίου
Διπλ. Ηλ/γος Μηχ. & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ελ. Βενιζέλου 4, Τρίκαλα
Τηλ.: 2431063664, Κιν.: 6988424040
email: elbalatsoukas@gmail.com

Υπεύθυνος Αγήματος

Μάριος Κωτούλας του Θωμά

Πυροπροστασίας

Μεγαλοχώρι Τρικάλων
Τηλ.: 2431056400, Κιν.: 6976766341
email: thessalygas@gmail.com

1.6
1.7
1.8Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου
Η εταιρεία THESSALY GAS IKE, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας
καυσίμων, πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει μονάδα αποθήκευσης,
εμφιάλωσης & διακίνησης υγραερίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου,
της Δ.Ε. Εστιαιώτιδας του Δήμου Τρικκαίων. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο
εμβαδού 6.437,00 m², στα υπ’ αριθ. 494 και 495 αγροτεμάχια του αναδασμού
Μεγαλοχωρίου. Απέχει
απόσταση περίπου 900 m από τον οικισμό Χρυσαυγής, 1000 m περίπου από τον
άξονα Τρικάλων-Λάρισας και 1100 m από τον οικισμό Μεγαλοχωρίου (χάρτης γενικής
χωροθέτησης).
Η εγκατάσταση θα διαθέτει τρεις (3) υπέργειες κυλινδρικές δεξαμενές
αποθήκευσης χωρητικότητας 100m³ έκαστη για την αποθήκευση υγραερίου προπανίου,
υγραερίου μίγματος και υγραερίου κίνησης. Συνολικά θα αποθηκεύεται ποσότητα
150,195tn (50,065tn προπάνιο, 50,065tn υγραέριο κίνησης και 50,065tn υγραέριο μίγμα).
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 172058/2016 ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών», η
εγκατάσταση περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες και συγκεκριμένα α/α 18 Υγροποιημένα
αέρια … (συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου).
Λόγω της παραπάνω αποθηκευτικής δυναμικότητας
κατατάσσεσαι ως εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας.

η

δραστηριότητα

2)
1.9Τροποποιήσεις εγκατάστασης
Πρόκειται για εγκατάσταση νέας δραστηριότητας
3) Η εγκατάσταση υπόκειται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 172058/2016 ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» και
ο
φάκελος
κοινοποίησης
έχει
θεωρηθεί
σύμφωνα
με
τη
με
αριθμ.πρωτ.οικ..ΔΑ/14.1494/19/3-1-2018 Απόφαση Θεώρησης του Φακέλου Κοινοποίησης.
4) Η τελευταία επιθεώρηση από την Υπηρεσία μας έγινε στις 28-12-2017 .
5) Γειτονικές δραστηριότητες
Στην εγγύς περιοχή της εγκατάστασης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες θα
μπορούσαν, σε συνδυασμό με τη μελετώμενη μονάδα, να δημιουργήσουν συνθήκες
ατυχήματος μεγάλης έκτασης (φαινόμενο DOMINO). Όπως αναφέρθηκε, οι εκτάσεις που
περιλαμβάνονται στη ζώνη αυτή είναι γεωργικές, αφορούν γήπεδα με χαμηλή βλάστηση,
αγροτικές αποθήκες καθώς και βιοτεχνικές-εμπορικές δραστηριότητες. Στο χάρτη χρήσεων
γης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), απεικονίζονται όλες οι σημειακές χρήσεις που βρίσκονται σε

απόσταση 1000 m από το γήπεδο της εγκατάστασης. Οι χρήσεις αυτές απαριθμούνται στον
πίνακα 3.
Α/Α

Εγκατάσταση

Απόσταση από
THESSALY GAS I.K.E.

1

Νεκροταφείο Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου

1.038,00 m

2

Αγροτική αποθήκη

975,00 m

3

Αγροτική αποθήκη

893,00 m

4

Βιοτεχνία κουφωμάτων

593,00 m

5

Εγκαταλειμμένο βιοτεχνικό κτίριο

814,00 m

6

Αγροτική αποθήκη

290,00 m

7

Αγροτική αποθήκη

532,00 m

8

Αγροτική αποθήκη

310,00 m

9

Κατοικία εκτός σχεδίου

904,00 m

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ
172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (τηλ.2413-506220) γνωστοποιεί, επίσης,
στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι
ανοικτή για την ενημέρωσή του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3
(περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.
Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να
λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη
Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής
Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Τρικάλων – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΡΕΥΝΑ» στις 18 -01-2018.

Ο Πρόεδρος
Του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους

