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2. MΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
H μη τεχνική περίληψη αποτελεί ξεχωριστό και αυτοτελές τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
συνοδεύει ως Παράρτημα την παρούσα μελέτη. Σε αυτήν παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο της 
παρούσας μελέτης, σε μη τεχνική γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητό από το ευρύ κοινό. 
 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
H ακόλουθη μη τεχνική περίληψη αφορά στο έργο “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - 
βιορευστά” ισχύος 100 ΚWp, που πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Καπνιτζή Αναστάσιο, η οποία θα 
εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση “Σουσαμιά” της Τ. Κ. Αμυγδαλέας, της Δ. Ε Κοιλάδος, του Δήμου 
Λαρισαίων, της Π. Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Συνοπτικά, στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση 
βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), που θα προέρχεται από τη συλλογή-προμήθεια φυτικών ελαίων. Η καύση θα 
πραγματοποιείται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και θα ακολουθεί η αποκλειστική πώληση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α. Ε. 
 
Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι μόνο θετικές. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των 
επενδύσεων ΑΠΕ είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ και άρα όχι από 
συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 
ατμόσφαιρα (σύμφωνα με το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). 
Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, 
τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.), που εκπέμπουν οι συμβατικοί σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Το υπό μελέτη έργο: 
 
• συμβάλλει στην επίτευξη της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, όπως απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και αποτελεί Εθνικό 
Στόχο. 

 

• χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, καθώς και τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
κατασκευής υποσταθμών και γενικά κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 5, του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) 
«Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και Λοιπές 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2, παρ. 9 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α 201) και ισχύει. 

 

• κατατάσσεται στις μη οχλούσες δραστηριότητες όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1048 / Β / 04-04-2012. 
 

• είναι απόλυτα συμβατό με τις χωροταξικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις, όπως τεκμηριώνεται και στην 
Μελέτη, σύμφωνα και με αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις αρμόδιων Υπηρεσιών (Υ.ΔΟΜ., Δασαρχείου, 
Εφορείας Αρχαιοτήτων κ.λπ.).  

 
Γενικά, η παραγωγική διαδικασία της υπό μελέτη μονάδας (αποθήκευση των πρώτων υλών και καύση τους για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες: 
 

 Υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση των πρώτων υλών σε δεξαμενές από πολυαιθυλένιο. Θα 
εγκατασταθούν δύο δεξαμενές διαμέτρου 3,00 μ. και ύψους 3 μ., ωφέλιμου όγκου 20 m3 η 
καθεμιά. Θα είναι διπλού τοιχώματος, με περιμετρική λεκάνη ασφαλείας από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Η τροφοδοσία των δεξαμενών θα γίνεται από βυτία ή από μεταφερόμενα εμπορευματοκιβώτια που θα 
φέρουν εύκαμπτη δεξαμενή (flexible tank).  

 
Στην περίμετρο της βάσης των δεξαμενών, η οποία βάση θα έχει εμβαδόν 48 τ.μ. (6 μ. Χ 8 μ.), θα κατασκευαστεί 
τοιχίο από σκυρόδεμα ύψους ενός (1) μέτρου, δημιουργώντας λεκάνη ασφαλείας ικανή να δεχτεί πάνω από 
σαράντα (40) κυβικά μέτρα ελαίου σε περίπτωση διαρροής. 
 
• Σύστημα τροφοδοσίας κινητήρων με ενδιάμεση δεξαμενή όπου γίνεται η προθέρμανση του 
καυσίμου. Το φυτικό έλαιο προκειμένου να εισέλθει στον κινητήρα προς καύση θα πρέπει να προθερμανθεί. 
Αυτό θα γίνεται σε μικρή δεξαμενή (≈ 150 λίτρων) που θα βρίσκεται εντός του container στέγασης του Η/Ζ. 
  



• Σύστημα προετοιμασίας καυσίμου μίγματος, αποτελούμενο από ηλεκτρικό θερμαντήρα και 
εναλλάκτη που θα χρησιμοποιεί θερμό ρεύμα αέρα του κινητήρα. Για λόγους εξοικονόμησης, ένα μέρος 
της θερμικής ενέργειας του κινητήρα θα χρησιμοποιείται για προθέρμανση του καυσίμου. Κατά την έναυση, η 
προθέρμανση του καυσίμου θα γίνεται προσωρινά από ηλεκτρικό θερμαντήρα. 
 
• Καύση των πρώτων υλών εντός του κινητήρα εσωτερικής καύσης και παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Πρόκειται για τυπική διαδικασία καύσης σε ΜΕΚ, όπως η καύση σε αυτοκίνητο, φορτηγό και άλλα 
οχήματα. Η έξοδος του κινητήρα συνδέεται με τριφασική γεννήτρια ρεύματος. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση 
θα λειτουργεί ένας κινητήρας ονομαστικής ισχύος 100 KW. 
 
• Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης. Περιέχονται όλα τα όργανα απομόνωσης, διακοπής, 
παραλληλισμού και χειρισμού του κυκλώματος χαμηλής τάσης (γεννήτρια, πίνακας χαμηλής, εσωτερικές 
καταναλώσεις).  
 
• Ανύψωση Τάσης μέσω Μετασχηματιστή στα 20.000 Volt. Εντός του υποσταθμού θα εγκατασταθεί 
μετασχηματιστής 800 KVA για την ανύψωση στη μέση τάση. Ο υποσταθμός θα εγκατασταθεί εντός του 
αγροτεμαχίου και θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.  
 
• Προστασία Μέσης τάσης εντός του υποσταθμού. Σε διαφορετικό διαμέρισμα του υποσταθμού θα 
βρίσκεται η εγκατάσταση οργάνων διακοπής, απομόνωσης και χειρισμού του κυκλώματος μέσης τάσης.  
 
• Γενικός έλεγχος λειτουργικής - παραγωγικής διαδικασίας. Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις 
τηλεπαρακολούθησης της μονάδας. 
 
Σχετικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων των κινητήρων πετρελαίου με καύσιμο φυτικό έλαιο, έχουν γίνει 
μετρήσεις και αναλύσεις καυσαερίων, από όπου προκύπτει ελάχιστη απόκλιση από αυτές με καύσιμο πετρέλαιο 
diesel. Μια τέτοια ανάλυση που έγινε σε κινητήρα 400 KW παρουσιάζεται και στο Παράρτημα.  
 
Εκτιμάται ότι η σύσταση των καυσαερίων στην ονομαστική λειτουργία (100 KW) του κινητήρα θα είναι:  
 
Πίνακας 2.1-1: Εκτίμηση εκπομπών καυσαερίων 
 
 
 
 
 
 
 
Να σημειωθεί ότι οι εκπομπές σε μονοξείδιο του άνθρακα, σε άκαυστους υδρογονάνθρακες και σε διοξείδιο του 
θείου είναι πρακτικά μηδενικές, αφού η καύση πραγματοποιείται με περίσσεια αέρα, ενώ η περιεκτικότητα των 
περισσότερων ελαίων σε θείο κυμαίνεται από 0-0,01%. Στην παρ. 6.5.5 της μελέτης παρουσιάζεται πίνακας με 
τις ιδιότητες του πετρελαίου diesel και τριών φυτικών ελαίων (ηλιέλαιο, κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο).  
 
Στην αναλυτική περιγραφή του έργου, παρουσιάζεται διεξοδικά το διάγραμμα ροής της μονάδας. Είναι δεδομένο, 
ότι η λειτουργία της μονάδας θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην περιβαλλοντική διαχείριση των αγροτικών, 
αλλά κυρίως των αστικών υπολειμμάτων, ενώ μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμβάλλει 
απολύτως θετικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Παράλληλα, θα βοηθήσει ουσιαστικά και στην 
καταπολέμηση του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης του πλανήτη μας. 
 
 

2.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που απέχει 600 μ. από το Συνοικισμό Προσφύγων, 1350 μ. 
από την περιοχή Αμυγδαλιά και 2900 μ. από την περιοχή Μάνδρα. Περιμετρικά και σε ακτίνα ενός (1) 
χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται ευαίσθητες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας. Επίσης, σε 
ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το γήπεδο εγκατάστασης 
απέχει επίσης: 
 
➢ Από ποταμό:   >950 μέτρα. 
 
➢ Από εγκαταστάσεις:  > 2000 μέτρα. 
  



Η προτεινόμενη θέση εξυπηρετείται από υπάρχον επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ στα όρια του 
γηπέδου διέρχεται και δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Στους όρους σύνδεσης που έχουν ήδη εκδοθεί από τη 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. περιγράφονται τα επιπλέον έργα ανάπτυξης δικτύου και αντιστοιχούν σε 15 μέτρα εναέριου 
δικτύου γραμμής Χαμηλής Τάσης. Συνεπώς δεν απαιτούνται μεγάλης κλίμακας έργα επέκτασης, ούτε 
ηλεκτρικού ούτε οδικού δικτύου.  
 
Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται: 
 
• Εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με το 310199/185687/3271/514/3-11-2016 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
 
• Εκτός ορίων οικισμού Αμυγδαλέας και Συν/μου Προσφύγων, όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης ούτε Γ.Π.Σ., ούτε Ζ.Ο.Ε. ούτε Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύμφωνα με το 6768/30-09-2016 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Λαρισαίων που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Επιπλέον βρίσκεται εκτός περιοχής 
Natura 2000. 
 
• Σε υδατικό διαμέρισμα (GR 08) για το οποίο έχει εκδοθεί Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων σε εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι το έργο του θέματος δεν κάνει χρήση φυσικών πόρων 
και δεν φέρει επίπτωση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
 
 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ουσιαστικά δεν γίνεται χρήση φυσικών πόρων (νερού) ούτε 
ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Η κατασκευή του έργου γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα μεταλλικά δομικά στοιχεία (εμπορευματοκιβώτια - 
container) ελαχιστοποιώντας τα δομικά έργα.  
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το έργο είναι η εκπομπή καυσαερίων και ο θόρυβος. Και οι δύο 
αυτοί παράγοντες θεωρείται ότι δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ο θόρυβος αντιμετωπίζεται με 
περιμετρική δενδροφύτευση και ηχομόνωση του εμπορευματοκιβωτίου - container, ενώ η εκπομπή καυσαερίων 
ποσοτικά θεωρείται μικρή και συμβαίνει σε περιβάλλον που δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Παρόλα αυτά ο 
κινητήρας θα ενσωματώνει σύστημα αντιρρύπανσης επιλεκτικής αναγωγής για τη μείωση των οξειδίων του 
αζώτου. 
 
 

2.4 ΜΕΤΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 
Σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας, τα κυρίως μέτρα που λαμβάνονται είναι τα συστήματα αντιρρύπανσης 
που ενσωματώνει ένας κινητήρας πετρελαίου diesel, καθώς και τα μέτρα μείωσης της ηχητικής επιβάρυνσης 
κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Στις επεμβάσεις αντιρρύπανσης των σύγχρονων κατασκευαστών, μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνονται: 
 
• Ιδανικές συνθήκες ροής αέρα μέσω υπερσυμπιεστών. 
 

• Υψηλές πιέσεις ψεκασμού καυσίμου (common rail) 
 

• Οξειδωτικός καταλυτικός μετατροπέας (DOC) 
 

• Φίλτρο σωματιδίων (DPF) 
 

• Καταλυτικός μετατροπέας συσσώρευσης ΝOx 
 

• Επιλεκτικός μετατροπέας μείωσης NOx (SCR) 
 
Ο συγκεκριμένος κινητήρας θα ενσωματώνει επιλεκτικό καταλυτικό μετατροπέα για τη μείωση των εκπομπών 
οξειδίων του αζώτου. Για τη μείωση της ηχητικής επιβάρυνσης, ο χώρος εγκατάστασης θα πλαισιωθεί από 
περιμετρική δενδροφύτευση κατάλληλης πυκνότητας. Επίσης, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα βρίσκεται εντός 
ηχομονωμένου εμπορευματοκιβωτίου, ενώ η χωροθέτηση θα γίνει σε τέτοιο σημείο ώστε να προκύπτει η μέγιστη 
δυνατή απόσταση από τα όρια του γηπέδου. 
  



Ο φορέας υλοποίησης του έργου προς το παρόν, δεν έχει στόχο την καθετοποίηση της διαδικασίας 
ηλεκτροπαραγωγής. Για αυτό δεν προτίθεται άμεσα να καλλιεργεί ο ίδιος ενεργειακές καλλιέργειες στην 
ευρύτερη περιοχή, αλλά προτίθεται να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς και συνεταιρισμούς ή ακόμα και με 
μεμονωμένους αγρότες, οι οποίοι θα υλοποιήσουν σχετικές καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, κ.α.  
 
Έτσι, η προμήθεια των πρώτων υλών θα επιδιωχτεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας εναλλακτικές 
λύσεις για τους καλλιεργητές, αλλά και θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους κατοίκους των κοντινών Δήμων 
και Κοινοτήτων. 
 
 

2.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Με την υλοποίηση αντίστοιχων έργων ΑΠΕ επιτυγχάνονται :  
 
✔ Απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος) που κοστίζουν ιδιαίτερα. 
 
✔ Αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την 
καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της βιομάζας 
σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα. 
 
✔ Μηδενικό ισοζύγιο ως προς την παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα (CO2). Θεωρητικά, όσο διοξείδιο 
του άνθρακα εκπέμπεται με την καύση στον κινητήρα, τόσο έχει απορροφηθεί κατά τη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης προκειμένου να αναπτυχθεί το φυτό προέλευσης της βιομάζας. 
 
✔ Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών μη διασυνδεδεμένων 
συστημάτων (νησιών κ.α.). Γενικότερα, επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, 
ειδικότερα της κατανάλωσης πετρελαίου, τη διαθεσιμότητα του οποίου κάποια μοντέλα οριοθετούν ως το 2060 
αν συνεχιστεί η κατανάλωση με τους ίδιους ρυθμούς. 
 
✔ Βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις σχεδόν μόνιμης 
λειτουργίας. 
 
✔ Τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας, καθώς υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων 
φυτικών ελαίων από καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη κ.α. 
 
✔ Δημιουργία μεταποιητικών και βιομηχανικών μονάδων, νέων θέσεων εργασίας και επενδυτικών 
ευκαιριών στον τομέα της παράγωγης βιοκαυσίμων. 
 
✔ Συμβολή στην επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας, διαφοροποίησης ενεργειακών 
πόρων και ασφάλειας εφοδιασμού καύσιμων. 
 
✔ Τόνωση της τοπικής οικονομίας με συμμετοχή του τζίρου των μονάδων ΑΠΕ με ποσοστό 3%.  
 
Στην αναλυτική περιγραφή του έργου, παρουσιάζεται διεξοδικά το διάγραμμα ροής της μονάδας. 
 
Είναι δεδομένο, ότι η λειτουργία της μονάδας θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην περιβαλλοντική διαχείριση 
των αγροτικών, αλλά κυρίως των αστικών υπολειμμάτων, ενώ μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα 
συμβάλλει απολύτως θετικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.  
 
Παράλληλα, θα βοηθήσει ουσιαστικά και στην καταπολέμηση του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης του 
πλανήτη μας. 
  



2.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι που επιλέχθηκε η τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, το 
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο καθώς και η ευρύτερη περιοχή. 
 
2.6.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Η καύση φυτικών ελαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σύστημα καυστήρα – ατμολέβητα - στρόβιλου (εστία 
ανοιχτής καύσης), σε σύστημα διαθερμικού λαδιού (O.R.C.) ή σε σύστημα Μ.Ε.Κ.  
 
Η λύση της καύσης φυτικών ελαίων σε σύστημα καυστήρα – ατμολέβητα - στρόβιλου κρίνεται μη 
συμφέρουσα, με βάση το βαθμό απόδοσης (17-20%) και την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον 
κρίθηκε περισσότερο επικίνδυνη λόγω της ανάπτυξης υψηλής πίεσης ατμού εντός του λέβητα, ενώ τέλος γίνεται 
μεγαλύτερη χρήση φυσικών πόρων (νερού). 
 
Η τεχνολογία της καύσης σε σύστημα διαθερμικού λαδιού (ORC) κρίνεται μη συμφέρουσα για μικρής 
δυναμικότητας μονάδες. Επίσης, για να είναι βιώσιμες οι μονάδες ORC θα πρέπει να εξασφαλίσουν την διάθεση 
της θερμότητας σε καταναλωτές. 
 
Η τεχνολογία της καύσης σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, είναι δοκιμασμένη, έχει μεγάλο βαθμό απόδοσης 
και παράγει τα λιγότερα στερεά και υγρά απόβλητα. Όσον αφορά τους αέριους ρύπους, πρόκειται για τυπικούς 
ρύπους Μ.Ε.Κ.  
 
Συνεπώς, θεωρήθηκε ότι η βέλτιστη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής είναι αυτή της καύσης σε Μ.Ε.Κ. 
 
 
2.6.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
Η επιλογή της ισχύος έγινε με βάση το χρηματοοικονομικό πλάνο της επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει 
να αντλήσει κεφάλαια (είτε ίδια είτε με δανεισμό), ώστε να υλοποιήσει άμεσα το έργο. Εξετάστηκε η περίπτωση 
αδειοδότησης μεγαλύτερης ισχύος έργου, και απορρίφθηκε για τους εξής λόγους: 
 

1. Έργα ισχύος άνω του 1 MW αδειοδοτούνται από τη ΡΑΕ, απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης, 
ενώ στη διαδικασία αδειοδότησης προστίθεται η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας (δεν 
ισχύουν για έργα μέχρι 1 MW). 

 
2. Σε αντίθεση με ένα έργο της τάξης των 5 MW, η επιλογή της συγκεκριμένης ισχύος απαιτεί πρώτες 

ύλες που είναι εφικτό να καλλιεργηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας και να 
απορροφηθούν πλήρως, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα κόστη μεταφοράς. 

 
 
2.6.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 
 
Η επιλογή της θέσης έγινε με γνώμονα να μη θίγονται ευαίσθητες περιοχές φυσικού και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. Επίσης επιλέχθηκε θέση που δεν απαιτεί έργα ανάπτυξης οδικού και ηλεκτρικού δικτύου. Στην 
περιοχή επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ. 
 
Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει την καταλληλότητα της θέσης είναι και η πρόσβαση στην πρώτη ύλη. Στην 
ευρύτερη περιοχή υφίστανται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου μπορεί να καλλιεργηθούν ενεργειακά φυτά και να 
αποτελέσουν βασικό προμηθευτή της μονάδας. 
 
  



2.6.4 ΧΑΡΤΕΣ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται ορθοφωτοχάρτης του γηπέδου εγκατάστασης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης. 
 
 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΑΡΤΗ: ΕΚΧΑ Α.Ε. ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:5.000 
 

 
 
Εικόνα 2.6.4-1: ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

  



ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΑΡΤΗ: ΕΚΧΑ Α.Ε. ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20.000 
 
 Το εξωτερικό πολύγωνο προσδιορίζει περίμετρο ακτίνας 1000 μέτρων από τα όρια του γηπέδου. 

 
Εικόνα 2.6.4-2: ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
  



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Παρουσιάζεται η θέση του αγροτεμαχίου σε σχέση με κοντινούς οικισμούς. 
 

 
 
 
Εικόνα 2.6.4-3: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
  



ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η μονάδα γενικά καταλαμβάνει περίπου 70 τ.μ. επιφάνειας, το μέγιστο ύψος δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) 
μέτρα, ενώ λόγω της περιμετρικής δενδροφύτευσης θα επιφέρει ελάχιστη οπτική και ακουστική όχληση. 
 
Η κατασκευή του έργου γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν δεξαμενές 
πολυαιθυλαινίου (d 3,0 μ Χ h 3,0 μ.) και προκατασκευασμένα μεταλλικά δομικά στοιχεία 
[εμπορευματοκιβώτια-container διαστάσεων 3,0 Χ 6,0 Χ 2,60 μ. (π Χ μ Χ υ)] ελαχιστοποιώντας τα έργα. 
 
Εμπορευματοκιβώτια-container και δεξαμενές αποτίθενται σε απλά διαστρωμένο έδαφος, με επικάλυψη από 
μπετόν καθαριότητας με ελαφρό μεταλλικό πλέγμα (δάρινγκ), χωρίς να γίνουν εργασίες εκσκαφής και 
θεμελίωσης, παρά μόνο εργασίες εξυγίανσης εδάφους και διάστρωσης σε βάθος κάτω των 0,20 μ.  
 
Στην περίμετρο της εγκατάστασης θα κατασκευαστεί περίφραξη ύψους 2,20 μ. με μεταλλικούς πασσάλους με 
βήμα 2,50 μ. εδραζόμενες στο έδαφος με πασαλόμπηξη και μεταλλικό δικτυωτό πλέγμα (απλού τύπου).  
 
Οι πάσσαλοι περίφραξης κατασκευάζονται από αλουμίνιο ή ατσάλι, τοποθετούνται με πασσαλόμπηξη σε βάθος 
περίπου 0,30 μ. και μεταξύ τους τοποθετείται μεταλλικό γαλβανιζέ πλέγμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.6.4-4: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 
 
Εικόνα 2.6.4-5: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 


