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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για

την ίδρυση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος

10MW της εταιρείας ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, στη θέση «Καλαμια» του Δ.Δ

Αργυρομύλου  / Λουτρού του  Δ. Λαρισαίων, σε γήπεδα συνολικής επιφανείας 157.257,47m2.

Έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των:

 Ν.4014/2011, Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

 ΥΑ 37674/27-7-2016, Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης

1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες

και υποκατηγορίες

 ΥΑ 167563/19-4-2013, Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων

περιβαλλοντικής αδειοδότησης

 ΥΑ 170225/2014, Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄
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1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

1.2.1 Θέση

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί σε μισθωμένα 4 αγροτεμάχια συνολικής επιφάνειας

157.257,47m2, στη θέση «Καλαμια» του Δ.Δ Αργυρομύλου  / Λουτρού του  Δ. Λαρισαίων της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή εκτός οικισμού και εκτός ΓΠΣ και εκτός ΖΟΕ,

όπου δεν υφίστανται περιορισμοί επί των επιτρεπομένων χρήσεων και δεν εμπίπτει στις ζώνες

αποκλεισμού του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Σε απόσταση 150m δεν υπάρχει εγκατεστημένη

άλλη μονάδα ΑΠΕ.

Βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός της ΖΕΠ GR1420011 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ.

Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση 2,1Km από τον οικισμό του Αργυρόμυλου, 2,8Km

από τον οικισμό του Λουτρού, 3,2Km από τον οικισμό Βούναινα και σε απόσταση περίπου 3Κm

από τον οδικό άξονα Λάρισας-Καρδίτσας.

1.2.2 Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες, στο μέσο περίπου των εγκαταστάσεων είναι:

στο σύστημα ΕΓΣΑ 87

Χ: 346041,147 Υ: 4375516,753

στο σύστημα συντεταγμένων WGS84

φ: 39,5181 λ: 22,2107

στο γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων

γεωγραφικό μήκος: 22°12'38.67"Α

γεωγραφικό πλάτος: 39°31'5.28"Β

Τα ακριβή χαρακτηριστικά του γηπέδου αποτυπώνονται στα συνημμένα τοπογραφικά

διάγραμματα, οι δε αναλυτικές συντεταγμένες της περιμέτρου παρουσιάζονται στον παρακάτω

πίνακα.
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Η θέση του γηπέδου στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.
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Εικόνα 1-1 Θέση έργου επί υπόβαθρου χάρτου ΓΥΣ
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1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η κατάταξη της μονάδας βάσει της δραστηριότητάς της έγινε σύμφωνα με την ΥΑ 37674/27-7-

2016, Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.

Η αντιστοίχιση σε βαθμό όχλησης έγινε σύμφωνα με την ΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, Αντιστοίχηση

των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά

διατάγματα, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατατάσσεται στη 10η Ομάδα,

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αντιστοιχεί επακριβώς στη δραστηριότητα με αα 2:

Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Βάσει της εγκατεστημένης ισχύος των

10MW η μονάδα κατατάσσεται ώς Α2.

Σε ότι αφορά το βαθμό όχλησης, καλύπτεται από τη δραστηριότητα με αα 303δ, Σταθμοί

ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα της ΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 και βάσει της

ισχύος ηλεκτροπαραγωγής, κατατάσσεται σε Χαμηλή Όχληση.

Δεν προβλέπονται συνοδά έργα οδοποιίας, ενώ η διασύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας θα γίνει στο δίκτυο μέσης τάσης, σε υφιστάμενο υποσταθμό μέσης τάσης, σε

απόσταση περίπου 1.800m στα βόρειο-ανατολικά του γηπέδου.

Συνεπώς σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 η μονάδα κατάσσεται στην Α2
υποκατηγορία και χαρακτηρίζεται Χαμηλής Όχλησης.
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1.4 ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία: ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΑΦΜ-ΔΟΥ: 800971906

Κωδικοί αριθμοί
δραστηριότητας:

35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήματα (σχετική με το παρόν έργο)

Γεωγραφική θέση
δραστηριότητας &

Θέση «Καλαμια» του Δ.Δ Αργυρομύλου  / Λουτρού του  Δ.
Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Διεύθυνση έδρας : Ακτή Μιαούλη 57, Πειραιάς

Νόμιμος εκπρόσωπος
εταιρείας:

Παναγιώτης Μανιάτης
τηλ. 210 4292426 fax. 210 4292710

Υπεύθυνος
επικοινωνίας:

Παναγιώτης Μανιάτης
τηλ. 210 4292426 fax. 210 4292710
e-mail: pm@vgroup.com.gr

1.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Τσουτσούκας Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός

ΑΜ ΤΕΕ: 55644

ΑΜ Πτυχίου Μελετητή: 15287

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Μανδηλαρά 28, 41222 Λάρισα

e-mail: tsoutsoukas@dromon-engineering.gr

τηλ: 2410 611192, fax: 2410 671810, κιν: 6944503078

mailto:pm@vgroup.com
mailto:tsoutsoukas@dromon-engineering.gr
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για

την ίδρυση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος

10MW της εταιρείας ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, στη θέση «Καλαμια» του Δ.Δ

Αργυρομύλου  / Λουτρού του  Δ. Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε συνολική

μισθωμένη έκταση 157.257,47m2.

Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση 2,1Km από τον οικισμό του Αργυρόμυλου,

2,8Km από τον οικισμό του Λουτρού, 3,2Km από τον οικισμό Βούναινα και περίπου 3Κm από

τον οδικό άξονα Λάρισας-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 η μονάδα κατάσσεται στην Α2
υποκατηγορία και χαρακτηρίζεται Χαμηλής Όχλησης.

Δεν προβλέπονται συνοδά έργα οδοποιίας, ενώ η διασύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας θα γίνει σε υφιστάμενο υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, σε απόσταση περίπου 900m στα

βόρειο-ανατολικά του γηπέδου.

Ο προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από 463 συστοιχίες των 56

φωτοβολταϊκών στοιχείων  (δηλαδή συνολικά 25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία) Q CELLS, τύπος

Q PEAK DUO L G5.2 ονομαστικής μέγιστης ισχύος 385 Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού

πυριτίου. Η συνολική ονομαστική μέγιστη ισχύς θα είναι 9.982.280 Wp.

Για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα EXALCO

SUNERGY από  αλουμίνιο EN-AW -6063-T6 (AIMgSi 05 F22). Πρόκειται για βάση στήριξης για

φωτοβολταϊκά πάρκα  η οποία απλώς στερεώνεται στο έδαφος (πασαλόμπηξη) και  ικανοποιεί

μια σειρά από γερμανικούς και ελληνικούς κανονισμούς εγγυώμενη  την ασφάλεια της

επένδυσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σεισμικές καταπονήσεις σύμφωνα με τον

Ευρωκώδικα 1.

Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα διοχετεύεται αρχικά σε αντιστροφείς τάσης (inverters). Oι

τριφασικοί αντιστροφείς τάσεως θα είναι της εταιρείας ABB-Power One, τύπος PVS-100.0-TL. Η

αρχιτεκτονική τους βασίζεται στη χρήση πολλαπλών ανεξάρτητων modules. Οι προτεινόμενοι

αντιστροφείς  είναι εναρμονισμένοι με τα πρότυπα διασύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ και πληρούν όλες

τις απαραίτητες προδιαγραφές. Στο σύνολο θα εγκατασταθούν 100 modules των 100Kw. Οι

αντιστροφείς, οι αναγκαίοι μετασχηματιστές και τα πεδία μέσης τάσης για τη διασύνδεση του

σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης θα εγκατασταθούν εντός 2 συγκροτημάτων κέντρων

ελέγχου- μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid)  PVS-175 του οίκου ABB. Η

παραγόμενη ενέργεια θα τροφοδοτείται στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης (20KV) του ΔΕΔΔΗΕ.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.500.000€ και η χρονική περίοδος

κατασκευής εκτιμάται σε περίπου 8 μήνες. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναμένεται ότι θα

απασχοληθούν περίπου 40 άτομα. Κατά τη λειτουργία εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2 άτομα.

Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός Γ.Π.Σ, εκτός ΖΟΕ.

και εντός της ΖΕΠ GR1420011 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ του δικτύου Natura.

Σύμφωνα με την 4251/8-5-2019 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Πολεδομίας Δ. Λαρισαίων, δεν

υφίστανται περιορισμοί ώς προς την προτεινόμενη δραστηριότητα. Κατά συνέπεια η περιοχή

δεν εμπίπτει στις ζώνες αποκλεισμού του άρθρου 7, παρ. 2 της ΚΥΑ 49828/12-11/2008 (ΦΕΚ

2464Β/3-12-2008), «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου

ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων αυτού».

Σύμφωνα με την 7105/4-11-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

το τμήμα του γήπεδου εγκατάστασης για το οποίο δύναται να γνωμοδοτήσει χαρακτηρίζεται

απλή γεωργική γη και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Κατά συνέπεια η χωροθέτηση της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι σύμφωνη με

τις ισχύουσες πολεοδομικές και χωροταξικές δεσμεύσεις.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας

του έργου είναι μικρής σημασίας και έκτασης και αντιμετωπίσιμες με υφιστάμενες τεχνολογίες

και μέτρα.

Στη φάση της λειτουργίας ουσιαστικά δεν υφίστανται κανενός είδους περιβαλλοντικές οχλήσεις.

Ως έργο ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ βελτιώνει θετικά το ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς

υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα στα οποία αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα

αέρια του θερμοκηπίου.

Με βάση τα παραπάνω το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απόλυτα συμφέρον από περιβαλλοντικής

απόψεως, όχι μόνο γιατί οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις είναι μικρής έως αμελητέας έκτασης

και σημασίας, αλλά και γιατί συνεισφέρει στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος

10MW. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα τροφοδοτείται στο δίκτυο μέσης τάσης του

ΔΕΔΔΗΕ.

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

463 συστοιχίες που η κάθε μια θα περιλαμβάνει 56 φωτοβολταϊκά στοιχεία  (δηλαδή συνολικά

25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία),τύπου Q PEAK DUO L G5.2 ονομαστικής μέγιστης ισχύος 385

Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 9.982.280  Wp (9,982 KWp).

Εικόνα 3-1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο Q.PEAK DUO L-G5.2_385 Wp

Για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα EXALCO

SUNERGY από  αλουμίνιο EN-AW -6063-T6 (AIMgSi 05 F22). Πρόκειται για βάση στήριξης για

φωτοβολταϊκά πάρκα  η οποία απλώς στερεώνεται στο έδαφος (πασαλόμπηξη) και  ικανοποιεί

μια σειρά από γερμανικούς και ελληνικούς κανονισμούς εγγυώμενη  την ασφάλεια της

επένδυσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σεισμικές καταπονήσεις σύμφωνα με τον

Ευρωκώδικα 1.
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Εικόνα 3-2 Βάση στήριξης EXALCO Synergy

Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα διοχετεύεται αρχικά σε αντιστροφείς τάσης (inverters). Oι

τριφασικοί αντιστροφείς τάσεως θα είναι της εταιρείας ABB-Power One, τύπος PVS-100.0-TL. Η

αρχιτεκτονική τους βασίζεται στη χρήση πολλαπλών ανεξάρτητων modules. Οι προτεινόμενοι

αντιστροφείς  είναι εναρμονισμένοι με τα πρότυπα διασύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ και πληρούν όλες

τις απαραίτητες προδιαγραφές. Στο σύνολο θα εγκατασταθούν 100 modules των 100Kw.

Εικόνα 3-3 Inverter PVS-100.0-TL

Οι παραπάνω αντιστροφείς θα εγκατασταθούν εντός 2 συγκροτημάτων κέντρων ελέγχου-

μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid) PVS-175 του οίκου ABB τα

οποία θα περιέχουν επίσης το μετασχηματιστή και τα πεδία μέσης τάσης για τη διασύνδεση του

σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης.
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Εικόνα 3-4 Κέντρο ελέγχου μονάδας

Η παραγόμενη ενέργεια θα τροφοδοτείται στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης (20KV) του

ΔΕΔΔΗΕ, το σημείο διασύνδεσης με το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 900m από το

γήπεδο. Η σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης θα γίνεται μέσω

αυτόματου αποζεύκτη ο οποίος και θα προστατεύει την εγκατάσταση των φωτοβολταικών ή θα

διακόπτει τη σύνδεση με το δίκτυο σε περίπτωση συντήρησης του δικτύου.
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3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.2.1 Εσωτερική διαμόρφωση του γηπέδου εγκατάστασης Φ/Β σταθμού

Ο χώρος θα καθαριστεί από τις επιφανειακές-φυτικές γαίες όπου απαιτείται σε πολύ χαμηλό

βάθος, καθώς θα αξιοποιηθούν  οι φυσικές κλίσεις,  και  τα προϊόντα εκσκαφών θα

επαναδιαταχθούν  για τη διαμόρφωση του χώρου ούτως  ώστε να υπάρχουν  η βέλτιστη

λειτουργικότητα.  Εντός του χώρου εγκατάστασης θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία

επάνω στις  κατάλληλες βάσεις στήριξης, οι οποίες θα είναι στερεωμένες απευθείας  στο

έδαφος (πασαλόμπηξη) και θα αποτελούν τις στοιχειοσειρές  των γεννητριών.

3.2.2 Τοποθέτηση Κέντρων ελέγχου-Μετασχηματιστών Τάσης

Θα εγκατασταθούν  δύο (2) συγκροτήματα κέντρων ελέγχου- μετατροπέων ισχύος (medium

voltage compact skid) PVS-175 του οίκου ABB, διαστάσεων 5,7 Χ 2,15 Χ 2,5 m (ΜxΠxΥ)  τα

οποία θα περιλαμβάνουν ειδικότερα  τους ακόλουθους χώρους μηχανημάτων:

 Χώρο χαμηλής τάσης εισόδου των αντιστροφέων Χ.Τ. (inverters),   διαστάσεων 1,5 x

2,15 x 2.5 m (ΜxΠxΥ)

 Χώρο μετασχηματιστή τάσης (Μ/Σ) ονομαστικής ισχύος 10/12.5 ΜVA για την ανύψωση

στην μέση τάση (20KV), διαστάσεων 2,8 x 2,15 x2,0 m (ΜxΠxΥ)

 Χώρο διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.),   διαστάσεων 1,4 x 2.15 x2, 5m (ΜxΠxΥ)

Το κάθε προαναφερόμενοι συγκρότημα  θα εδράζεται σε βάση από μπετόν πάχους 15-20 cm

με  αρχικό βάθος εκσκαφής 30 cm .

3.2.3 Κανάλια  καλωδιώσεων μέσης τάσης και σημάτων ελέγχου

Για την όδευση των καλωδίων μέσης τάσης και των καλωδίων σημάτων ελέγχου θα διανοιχτούν

κανάλια μεγίστου  πλάτους 0,5 μ. και μεγίστου βάθους  0,5 μ.  όπως προβλέπεται από τους

ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και από τις οδηγίες της ΔΕΗ, κατά μήκος του εσωτερικού χώρου

του γηπέδου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού τα οποία θα καταλήγουν στα κέντρα

ελέγχου και στο σημείο σύνδεσης

3.2.4 Σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης

Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 900m από το γήπεδο, όπου υπάρχει

εγκατεστημένης υποσταθμός του ΔΕΔΔΗΕ. Το δίκτυο σύνδεσης μέσης τάσης θα αποτελείται
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από γραμμές μήκους 900m οι οποίες ξεκινούν από την έξοδο του μετατροπέα και τερματίζονται

στο χώρο του υποσταθμού.

3.2.5 Απασχολούμενο προσωπικό

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 8 μήνες

εκτιμάται ότι θα απασχολήθούν περίπου 40 εργαζόμενοι συνολικά. Κατά τη λειτουργία του

έργου θα απαιτηθούν 2 άτομα, 1 σε εργασίες γενικών καθηκόντων με περιοδική παρουσία στο

χώρο της εγκατάστασης και 1 στις διοικητικές λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή και

διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας.

3.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Α’ ΥΛΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εκ της φύσεώς της η δραστηριότητα δεν έχει καμία κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων,

αντιθέτως συμβάλλει θετικά στο σχετικό ισοζύγιο, μέσω της αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ

στο ενεργειακό ισοζύγιο. Μικρές καταναλώσεις νερού θα απαιτούνται περιοδικά για τον

καθαρισμό των φωτοβολταϊκών συλλεκτών.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 19
Έκδοση: 01

4 ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Κύριος στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού για την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η περιοχή εγκατάστασης χαρακτηρίζεται σε σχέση με άλλες

περιοχές της Ελλάδας από σχετικά υψηλό ηλιακό δυναμικό (4,2–4,4 κιλοβατώρες ανά

τετραγωνικό μέτρο ημερησίως). Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τον πλέον

φιλικό για το περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής

ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και επιτυγχάνεται

μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου.

Ταυτόχρονα αυξάνεται η συμβολή των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, στην κατεύθυνση

του υφιστάμενου στόχου του 40% για το 2020, με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης από τα

ορυκτά καύσιμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση αυτών.

4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, η οποία έχει συσταθεί

με κύριο αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η προτεινόμενη επένδυση είναι σε φάση τελικού σχεδιασμού, καθώς έχει πραγματοποιηθεί η

μίσθωση των αγροτεμαχίων τα οποία συνιστούν το γήπεδο εγκατάστασης (μισθωτήριο

συμβόλαιο από 29/5/2018) και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

αναδόχων/προμηθευτών για τα επιμέρους τμήματα. Επίσης έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες

γνωμοδοτήσεις και βεβαιώσεις:

- Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 4251/21-5-2019 βεβαίωση χρήσεων γης

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7105/4-11-2019 σύμφωνη

γνώμη για την υλοποίηση του έργου

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

558572/58486/4342/21-10-2019

- ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜ. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 558305/398924/5740/862/10-1-2020

Η επιχείρηση έχει λάβει Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

10MW, από τη ΡΑΕ με την απόφαση 310/18-2-2020.
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Το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα προσδιορισθεί μετά την έκδοση της

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.500.000€, τα οποία αναλύονται ώς

εξής:

Προμήθεια-εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού: 7.000.000 €

Σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας: 300.000 €

Διάφορα/Απρόβλεπτα: 200.000 €

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

Το ετήσιο οικονομικό έσοδο από την πώληση της ενέργειας αναμένεται να είναι 1.450.000 €,

σύμφωνα με τα δεδομένα ηλιακού δυναμικού της περιοχής. Η τιμή πώληση της ηλεκτρικής

ενέργειας θα αναπροσαρμόζεται όπως ορίζει ο Ν.3468/2006. Ο νόμος ορίζει 20ετή σύμβαση για

την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας με τους προαναφερόμενους όρους.

4.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει στις εθνικές αλλά και τις ειδικότερες τοπικές ενεργειακές

ανάγκες. Θα αποτελεί ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικής ισχύος, ο

οποίος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από σημαντικούς καταναλωτές όπως το πολεοδομικό

συγκρότημα της Λάρισας. Η γειτνίαση σε συνδυασμό με την ισχύ θα έχουν αισθητή βελτίωση

στην αποδοτική διαχείριση ενέργειας λόγω της μείωσης των αναγκών μεταφοράς και των

αντίστοιχων απωλειών.

Η ευρύτερη περιοχή συνάδει με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ  269 ΑΑΠ/15-11-2018) που

προβλέπει τους χώρους εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ σε περιοχές ανάπτυξης της κτηνοτροφίας

όπως και η συγκεκριμένη.

Για το λόγο αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί ένα Φ/Β Πάρκο ισχύος 1 MW σε απόσταση   500

μέτρων δυτικά της μελετώμενης περιοχής, ενώ έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι και

αναμένεται η εγκατάσταση άλλων δύο Φ/Β Πάρκων ισχύος 1MW και 10MW σε απόσταση 800

και 400 μέτρων αντίστοιχα,  επίσης στα δυτικά του γηπέδου.
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών
σχεδίων

Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται στη θέση «Καλαμια» του Δ.Δ Αργυρομύλου  /

Λουτρού του  Δ. Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Είναι σε περιοχή εκτός

οικισμού, εκτός ΓΠΣ, και εκτός ΖΟΕ, όπου δεν υφίστανται περιορισμοί επί των επιτρεπομένων

χρήσεων.

Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται 2,1Km από τον οικισμό του Αργυρόμυλου, 2,8Km από τον

οικισμό του Λουτρού, 3,2Km από τον οικισμό Βούναινα και σε απόσταση περίπου 3Κm από τον

οδικό άξονα Λάρισας-Καρδίτσας..

Σύμφωνα με την 4251/21-5-2019 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Πολεδομίας Δ. Λαρισαίων, δεν

υφίστανται περιορισμοί ώς προς την προεινόμενη δραστηριότητα.  Κατά συνέπεια η περιοχή

δεν εμπίπτει στις ζώνες αποκλεισμού του άρθρου 7, παρ. 2 της ΚΥΑ 49828/12-11/2008 (ΦΕΚ

2464Β/3-12-2008), «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου

ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων αυτού».

Σύμφωνα με την 7105/4-11-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

το τμήμα του γηπέδου εγκατάστασης που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της χαρακτηρίζεται απλή

γεωργική γη και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Κατά συνέπεια η χωροθέτηση της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι σύμφωνη με

τις ισχύουσες πολεοδομικές και χωροταξικές δεσμεύσεις.
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5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων
περιοχών

Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός της ΖΕΠ GR1420011

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η παρούσα Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Παράρτημα Ι)

σύμφωνα με τα  άρθρα 10 και  11  του Ν.4014/2011. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα

αντικείμενα της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών

επιπτώσεων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαμβανομένων

υπόψη των στόχων διατήρησης των συγκεκριμένων περιοχών Natura.

Η ακριβής θέση του γηπέδου σε σχέση με τις περιοχές δικτύου Natura παρουσιάζεται στο

σχήμα που ακολουθεί.
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Εικόνα 5-1 Θέση του έργου σε σχέση με περιοχές Natura
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5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις

Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και βάσει του ανηρτημένου δασικού χάρτη,

το γήπεδο εγκατάστασης περιλαμβάνει τμήματα που φέρουν χαρακτηρισμό ΧΑ / ΧΧ

(ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ).

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α.

Οι πλησιέστερες κοινωνικές υποδομές βρίσκονται στους οικισμούς του Αργυρόμυλου

(απόσταση περίπου 2,1Km) και του Λουτρού (απόσταση περίπου 2,8Km).

5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσίων και τα γνωστά

δεδομένα της περιοχής, δεν εντοπίζονται χώροι ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
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5.2 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο άρθρο 17 της ΚΥΑ 49828/12-11/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008), «Έγκριση ειδικού πλαισίου

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» τίθενται τα κριτήρια χωροθέτησης

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

Στην παρ. 1 αναφέρεται ότι περιοχές προτεραιότητας για την εγκατάσταση μονάδων

εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι οι περιοχές που:

 είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας: Στο συγκεκριμένο γήπεδο δεν

υφίσταται γεωργική εκμετάλλευση. Επιπλέον η σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας (7105/4-11-2019) είναι

σύμφωνη με την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού και δίνει το χαρακτηρισμό

απλή αγροτική γη.

 είναι κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους: Στην ευρύτερη περιοχή δεν

υπάρχουν πολυσύχναστοι χώροι.

 έχουν δυνατότητες διασύνδεσης με το δίκτυο ή το σύστημα: το γήπεδο εγκατάστασης

βρίσκεται σε μικρή απόσταση (0,9Km) από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται οι ζώνες αποκλεισμού ώς εξής:

 Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τα άλλα

μνημεία μείζονος σημασίας, καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες

προστασίας Α

 Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου

 Οι πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, τα κηρυγμένα μνημεία της φύσης

 Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον

κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000

 Τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας

 Άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει

του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής

ενέργειας και για όσο χρόνο ισχύουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στις παραγράφους 5.1.1 έως 5.1.5, βάσει των σχετικών

γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 και όπως ρητά διατυπώνεται στην

4251/21-5-2019 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Πολεδομίας Δ. Λαρισαίων, το συγκεκριμένο

γήπεδο δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω ζώνες αποκλεισμού.
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5.3 ΛΟΙΠΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.3.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 128Α-2008)

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην περιοχή του έργου. Οι αναφορές που έμμεσα μπορεί

να επηρεάζουν αφορούν το χαρακτηρισμό της Λάρισας ώς πρωτεύοντος εθνικού πόλου, ώς

στοιχείου του διπόλου Λάρισα-Βόλος και ώς κέντρου των κλάδων αγροδιατροφής και

μεταποίησης βιομηχανικών φυτών. Προβλέπεται η προστασία και ενίσχυση της γεωργικής γης

του Θεσσαλικού κάμπου ώς στοιχείου εθνικής σημασίας και επιδιώκεται η διατήρηση της

γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας.

Δεν εντοπίζονται πρόνοιες, ρυθμίσεις, ή δεσμεύσεις που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

5.3.2 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ  269 ΑΑΠ/15-11-2018)

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την ΥΑ 69722/1108/2018 (ΦΕΚ  269

ΑΑΠ/15-11-2018), προβλέπονται δύο Ζώνες ανάπτυξης:

• Η Ανατολική, με κύριους πόλους τη Λάρισα και το Βόλο, που θα λειτουργούν ως ισχυρό

δίπολο, και δευτερεύοντες τους Αλμυρό-Ευξεινούπολη, το Βελεστίνο και τον Τύρναβο.

• Η Δυτική με κύριους πόλους την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και δευτερεύοντες τους

Σοφάδες, το Μουζάκι, την Πύλη και την Καλαμπάκα. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να

αναλάβουν ο Παλαμάς και η Φαρκαδώνα που είναι χωροθετημένα στους άξονες

σύνδεσης των δύο ζωνών.

Ο υπόλοιπος χώρος, που σήμερα κατά κανόνα αντιμετωπίζει προβλήματα, οργανώνεται σε

αναπτυξιακές ενότητες οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου και εξαρτάται από τις Ζώνες

Ανάπτυξης.

Η περιοχή του έργου, όπως φαίνεται και στο απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί, δεν εντάσσεται

σε κάποια από τις ζώνες χωροταξικής οργάνωσης που προβλέπονται στο άρθρο 5. Σε ότι

αφορά τις ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά, στο άρθρο 10, παράγραφος Ε, εδάφιο 3,

αναφέρεται: «Η χωροθέτηση Φ/Β εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι

καταρχήν συμβατή σε περιοχές όπου προβλέπεται η ανάπτυξη βιομηχανίας ή/και κτηνοτροφίας,

ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές όπου προβλέπεται η ανάπτυξη «αστικών» χρήσεων
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(τουρισμός, αναψυχή, εμπόριο, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.).». Δεν εντοπίζονται πρόνοιες,

ρυθμίσεις, ή δεσμεύσεις που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

Εικόνα 5-2: Απόσπασμα Χάρτη Π.2α ΠΠΧΣΑΑ Περιφ. Θεσσαλίας
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5.3.3 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155 Β – 2013)

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής και

στα όρια της περιοχής που ορίζεται από το πολεοδομικό συγκρότημα Λάρισας ώς κέντρο

αστικού τουρισμού, σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί.

Εικόνα 5-3 Χάρτης Βασικών κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού από το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

5.3.4 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151Α – 2009)

Η σημαντικότερη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή εντοπίζεται στο δίπολο Λάρισα-

Βόλος. Ο Ν. Λάρισας συνολικά κατατάσσεται στις περιοχές όπου η γενική προτεραιότητα για

την άσκηση χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση είναι υψηλή (συντ. 2,0-2,5).

Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης βρίσκεται εκτός ζώνης εντατικοποίησης της

μεταποιητικής βιομηχανίας.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 29
Έκδοση: 01

5.3.5 Ειδικά σχέδια διαχείρισης

5.3.5.1 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Θεσσαλίας

Έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ), η οποία συνοδεύτηκε από την εκπόνηση

Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ με γνώμονα την ορθολογική και σύννομη διαχείριση των απορριμμάτων

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διακρίνονται οι εξής τρεις (3) διαχειριστικές ενότητες (Δ.Ε.) :

- Δ.Ε. Νομού Λάρισας

- Δ.Ε. Νομών Καρδίτσας & Τρικάλων

- Δ.Ε. Νομού Μαγνησίας

Στη Δ.Ε. Νομού Λάρισας λειτουργεί ο ΧΥΤΑ οποίος βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα

Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών. Δυνατότητα διάθεσης στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Ν.

Λάρισας έχουν όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Λάρισας, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι είναι παραγωγοί

απορριμμάτων που προσομοιάζουν των αστικών και τελούν δραστηριότητα εντός των

διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εντός του χώρου του ΧΥΤΑ λειτουργεί Κέντρο

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στο οποίο περιλαμβάνονται υποδοχείς

προσκομιζόμενων υλικών, ανυψωτικές ταινίες για τα εισερχόμενα υλικά, δονητικό κόσκινο,

μεταφορική ταινία-ταινία χειροδιαλογής, μαγνήτη, συγκρότημα δεματοποιητή (πρέσα), κάδους

αποθήκευσης διαχωριζόμενων υλικών.

Λειτουργούν επίσης 3 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Λάρισας, οι οποίοι

βρίσκονται στην Αγιά, στην Ελασσόνα και στον Πολυδάμαντα του Ν. Λάρισας.

Σε διάφορα στάδια και φάσεις εξέλιξεις βρίσκονται οι διαδικασίες για τη διαχείριση των ειδικών

ρευμάτων στερεών αποβλήτων.

Το 2012 παρουσιάστηκε πρόταση για τη δημιουργία τριών μονάδων (μία ανά διαχειστική

ενότητα) επεξεργασίας στερεών αποβλήτων αερόβιας μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας. Οι

συγκεκριμένες εγκατάστασεις αναμένεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της εφαρμογής του

επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ.
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5.3.5.2 Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (EL08), 1η αναθεώρηση (ΦΕΚ Β 4682/29-12-2017)

Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08) και στην

υδρολογική λεκάνη του Πηνειού ποταμού (GR16).

Εικόνα 5-4: Θέση του έργου σε σχέση με επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα

Το τμήμα του Πηνείου πλησίον της θέσης εγκατάστασης και προς τα βόρεια, ανήκει στα

διακεκριμένο υδάτινα σώματα ΠΗΝΕΙΟΣ Π.10 (EL0816R000200022N). Το συγκεκριμένο τμήμα

χαρακτηρίζεται μέτριας οικολογικής και καλής χημικής κατάστασης.

Προς τα νότια, κοντά στην επριοχή του έργου βρίσκεται το τμήμα του Εννιπέα ΕΝΝΙΠΕΥΣ Π.2

(EL0816R000206036N). Το συγκεκριμένο τμήμα χαρακτηρίζεται καλής οικολογικής και καλής

χημικής κατάστασης.
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Σε ότι αφορά τα υπόγεια ύδατα βρίσκεται εντός του συστήματος Ταουσάνης‐Καλό Νερό

(EL0800130). Το συγκεκριμένο σύστημα χαρακτηρίζεται κακής ποσοτικής και κακής χημικής

κατάστασης, με κύρια πιέση την υπεράντληση για γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται πηγές υδροληψίας για νερό ανθρώπινης χρήσης.

Δεν διαπιστώνεται ασυμβατότητα του έργου με τα μέτρα που προβλέπονται από την 1η

αναθεώρηση τόσο για τα επιφανειακά, όσο και για τα υπόγεια ύδατα.

5.3.5.3 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) (ΦΕΚ Β 2685/6-7-2018)

Η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας

(ΖΔΥΚΠ), όπως προκύπτει από το απόσπασμα χάρτη της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης

Κινδύνων Πλημμύρας που ακολουθεί. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καταγεγραμμένα

ιστορικά και σημαντικά περιστατικά πλημμυρών.

Εικόνα 5-5: Απόσπασμα χάρτη ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση
Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ 08 Θεσσαλία)
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Η μή ύπαρξη κινδύνου πλημμύρας επιβεβαιώνεται από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)

(ΦΕΚ Β 2685/6-7-2018).

Εικόνα 5-6: Απόσπασμα χάρτη Μέγιστης Δυνατής Επίπτωσης από Πλημμύρα (περίοδος επαναφοράς 1000
έτη) (Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος

Θεσσαλίας)

5.3.6 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων

Σε απόσταση περίπου 40Km από το γήπεδο εγκατάστασης και από την άλλη πλευρά του

πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας, είναι χωροθετημένη η ΒΙΠΕ Λάρισας, η οποία

εμφανίζει μια κατάσταση στασιμότητας σε ότι αφορά την εγκατάσταση νέων μονάδων.
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού

ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 10MW. Το έργο θα υλοποιηθεί σε μισθωμένο γήπεδο συνολικής

επιφάνειας 157.257,47m2.

Η ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στηρίζεται σε ένα σύστημα κρυστάλλων το οποίο

στην ουσία αποθηκεύει την ηλιακή ακτινοβολία και με κατάλληλες διαδικασίες επιτυγχάνει τη

μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια. Αναλυτικότερα το σύστημα αυτό είναι γνωστό ως

φωτοβολταϊκό κύτταρο (Φ/Β) και αποτελεί ένα ημιαγώγιμο στοιχείο, μια κρυσταλλοδίοδο (ένωση

ρ-n που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του δίσκου), που μετατρέπει μέρος της ηλιακής ενέργειας

σε ηλεκτρική. Δηλαδή, η διάταξη αποτελεί μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος που διατηρείται όσο

διαρκεί η πρόσπτωση του ηλιακού φωτός πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου.

Με την τοποθέτηση ενός τέτοιου φωτοβολταϊκού κυττάρου κάτω από τον ήλιο παράγεται

ηλεκτρική ισχύς, ενώ μεταξύ των μεταλλικών επαφών του ηλιακού κυττάρου δημιουργείται μια

συνεχή τάση, που οι τιμές της κυμαίνονται ανάλογα με το υλικό. Επειδή η τάση επί του

ακροδέκτη εξαρτάται απόλυτα από την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας έτσι και το ρεύμα που

διαρρέει το κύτταρο εξαρτάται από αυτή. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω

είναι ότι η ισχύς που αποδίδει το ηλιακό κύτταρο μεταβάλλεται σε μια ευρεία περιοχή ανάλογα

με την ακτινοβολούμενη ένταση φωτισμού. Η απόδοση, λοιπόν, ενός Φωτοβολταϊκού κυττάρου

ορίζεται ως το επί της εκατό ποσοστό της φωτεινής ισχύος εισόδου, που μετατρέπεται σε

ηλεκτρική ισχύ εξόδου.

Τα σημερινά αποδεκτά ηλιακά κύτταρα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως έχουν βαθμό

απόδοσης που κυμαίνεται μεταξύ του 10% και του 20%, αν και εργαστηριακά έχει επιτευχθεί

βαθμός απόδοσης 25% για ηλιακά κύτταρα GaAs. Αναμένεται ότι η μέγιστη απόδοση για τις

εμπορικές συσκευές θα συνεχίσει να αυξάνεται και στο μέλλον θα φθάσει το 17% έως 20% από

13% έως 15% που είναι σήμερα.
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6.2 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ηλιακή ενέργεια είναι από τις πλέον γνωστές και παλαιότερα χρησιμοποιούμενες μορφές

ενέργειας. Η τεχνολογία θεωρείται ότι έχει κλείσει τον πρώτο κύκλο ωριμότητας και το

σημαντικότερο οι προοπτικές αύξησης του κύκλου εργασιών είναι πολύ μεγάλες. Η Ελλάδα

παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις, για ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων

λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί η

θέσπιση του κοινοτικού στόχου για αύξηση σε ποσοστό 40% της συμβολής των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

χρονικό ορίζοντα το έτος 2020.

Τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι τα παρακάτω:

 Παράγουν «δωρεάν» ηλεκτρική ενέργεια από τον Ήλιο που είναι μια ανανεώσιμη και

ελεύθερα διαθέσιμη ενεργειακή πηγή.

 Δεν έχουν κινούμενα μέρη και παράγουν ισχύ αθόρυβα.

 Δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με αέρια ή με άλλα κατάλοιπα.

 Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα χωρίς την παρουσία κάποιου

χειριστή.

 Μπορούν να εγκατασταθούν σε απομονωμένες περιοχές.

 Δεν καταναλώνουν καύσιμο.

 Μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα συστήματα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας.

 Λειτουργούν χωρίς προβλήματα κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες.

 Είναι επεκτάσιμα ανάλογα με τις ανάγκες σε φορτίο.

 Έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 35 χρόνια).

Τα εμπορικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται προέρχονται όλα από επώνυμες εταιρείες στις

οποίες περιλαμβάνονται οι πιο γνωστές για κάθε κατηγορία προϊόντος. Τα φωτοβολταϊκά

στοιχεία είναι διατάξεις αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας δια της μετατροπής της σε

χρησιμοποιήσιμη ηλεκτρική.

Σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, η τεχνολογία των

φωτοβολταϊκών είναι ανταγωνιστική αν συμπεριληφθούν και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά

οφέλη, που εκφράζονται και υποβοηθούνται από τις επιδοτήσεις των Ευρωπαϊκών

κυβερνήσεων. Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι σχετικά απλή, δεν αποτελείται από

πολύπλοκα συστήματα και ογκώδεις εγκαταστάσεις, δεν απαιτεί συνεχή επίβλεψη από

ανθρώπινο δυναμικό, δεν έχει κινούμενα μέρη, δεν παράγει απόβλητα, δε δημιούργεί θόρυβο

και δονήσεις, δεν βλάπτει το φυσικό περιβάλλον.
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6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6.3.1 Κτιριακά - οικοδομικά

Στο γήπεδο που θα εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός δεν υφίστανται κτίρια ή άλλες

εγκαταστάσεις. Αρχικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, ώστε να

προετοιμαστεί για την εγκατάσταση των συστοιχειών φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η τοποθέτηση

των συστοιχειών θα γίνει με τη χρήση του συστήματος στήριξης EXALCO SUNERGY από

αλουμίνιο EN-AW -6063-T6 (AIMgSi 05 F22). Πρόκειται για βάση στήριξης για φωτοβολταϊκά

πάρκα  η οποία απλώς στερεώνεται στο έδαφος (πασαλόμπηξη) και  ικανοποιεί μια σειρά από

γερμανικούς και ελληνικούς κανονισμούς εγγυώμενη  την ασφάλεια της επένδυσης σε ακραία

καιρικά φαινόμενα και σεισμικές καταπονήσεις σύμφωνα με τον  Ευρωκώδικα 1. Επίσης το

σύστημα είναι  πλήρως  εναρμονισμένο με τις  προδιαγραφές του  Ελληνικού Αντισεισμικού

Κανονισμού (ΕΑΚ  2003) και του  Ελληνικού Κανονισμού Φορτίσεως Ανεμοπιέσεων και  Βάρους

Χιονιού. Το σύστημα στήριξης  είναι πιστοποιημένο  από τoν οργανισμό  TUV Austria Hellas.

Για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων (αντιστροφέων,

μετασχηματιστών, οργάνων ελέγχου) θα εγκατασταθούν δύο (2) συγκροτήματα κέντρων

ελέγχου- μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid)  PVS-175 του οίκου ABB,

διαστάσεων 5,7 Χ 2,15 Χ 2,5 m  (ΜxΠxΥ) τα οποία θα εδράζονται σε βάση από μπετόν πάχους

15-20 cm με  αρχικό βάθος εκσκαφής 30 cm .

Για την όδευση των καλωδίων μέσης τάσης και των καλωδίων σημάτων ελέγχου θα διανοιχτούν

κανάλια μεγίστου  πλάτους 0,5m. και μεγίστου βάθους  0,5m όπως προβλέπεται από τους

ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και από τις οδηγίες της ΔΕΗ, κατά μήκος του εσωτερικού χώρου

του γηπέδου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού τα οποία θα καταλήγουν στα κέντρα

ελέγχου και στο σημείο σύνδεσης.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γενική διάταξη των συστοιχιών φωτοβολταϊκών και

οι οικίσκοι, επί του γηπέδου εγκατάστασης.
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Εικόνα 6-1 Γενική διάταξη έργου
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6.3.2 Φωτοβολταϊκά στοιχεία

Θα τοποθετηθούν 463 συστοιχίες που η κάθε μια θα περιλαμβάνει 56 φωτοβολταϊκά στοιχεία

(δηλαδή συνολικά 25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία), τύπου Q PEAK DUO L G5.2 ονομαστικής

μέγιστης ισχύος 385 Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η ονομαστική μέγιστη ισχύ

του πάρκου θα είναι 9.982.280 Wp (9,982 KWp).

Εικόνα 6-2 Φωτοβολταϊκό στοιχείο Q PEAK DUO L G5.2

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών στοιχείων παρουσιάζονται στον πίνακα που

ακολουθεί:

Εικόνα 6-3 Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκού στοιχείου Q PEAK DUO L G5.2

Maximum power (W): 385

Optimum power voltage (Vmp): 40,05

Optimum operating current (Imp): 9,61

Open circuit voltage (Voc): 48,21

Short circuit current (Isc): 10,10

Module efficiency (%): >19,1

Dimensions (mm): 2015x1000x35

Weight (Kg): 23,5
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Τα 25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία επιφάνειας 2,02 m2 το καθένα, θα είναι συνδεδεμένα σε

συστοιχίες με κατάλληλη ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, βάσει των προδιαγραφών του

συστήματος στήριξης..

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των στοιχείων προκύπτει ώς συνάρτηση της κλίσης των

πλαισίων, του ύψους του ηλίου και του ύψους του πλαισίου. Οι συστοιχίες τοποθετούνται

παράλληλα με τον άξονα Α-Δ με όψη προς το Νότο, σε αποστάσεις μεταξύ τους όσο είναι

απαραίτητο ώστε να μην σκιάζεται καμία. Η απόσταση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών από τα

όρια του γηπέδου είναι περίπου 2,5m. Οι ώρες ηλιοφάνειας θεωρούνται για την προμελέτη,

αυτές που έχουν μετρηθεί σε διάρκεια 42 ετών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και

είναι ικανές να καταστήσουν την επένδυση βιώσιμη.

Εικόνα 6-4 Διάταξη των φωτοβολταϊκών στο χώρο

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλαισίων δίνεται από τη σχέση:

Όπου:

D: ελάχιστη απόσταση μεταξύ πλαισίων

β: κλίση πλαισίων

α: ύψος ήλιου

L: ύψος πλαισίου (Length)

6.3.3 Αναστροφείς τάσεως

Oι τριφασικοί αντιστροφείς τάσεως (inverters) είναι της εταιρείας ABB-Power One, τύπος

PVS-100.0-TL. Η αρχιτεκτονική τους βασίζεται στη χρήση πολλαπλών ανεξάρτητων modules

100Kwp έκαστο. Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 100 modules gia τη βέλτιστη απόδοση στην

παραγόμενη ενέργεια και την ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω των αποστάσεων.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης λύσης είναι τα παρακάτω:

 Απόσπαση και αντικατάσταση εν θερμώ του κάθε module.
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 Ανεξάρτητο MPPT  για το κάθε module.

 Δυνατότητα λειτουργίας των modules σε Multi-Master ή Master-Slave.

 Παραγωγική λειτουργία του αντιστροφέα και σε περίπτωση απώλειας ενός module.

 Χαμηλός θόρυβος αντιστροφέα ώστε να μπορούν να παραλληλίζονται στη χαμηλή τάση

και σε περίπτωση σύνδεσης σε μέση τάση δεν απαιτείται μετασχηματιστής πολλαπλών

τυλιγμάτων.

Χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, η οποία ανέρχεται στο 98%.

Εικόνα 6-5 PVS-100.0-TL

Οι προτεινόμενοι αντιστροφείς  είναι εναρμονισμένοι με τα πρότυπα διασύνδεσης του Δικτύου

του ΔΕΔΔΗΕ και πληρούν όλα τις απαραίτητες οδηγίες, που απαιτούνται από το ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αντιστροφείς θα εγκατασταθούν συγκροτήματα κέντρων ελέγχου τα οποία περιέχουν εκτός

από τους αντιστροφείς, τα πεδία μέσης τάσης και το μετασχηματιστή για τη διασύνδεση του

σταθμού με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αντιστροφείς χρησιμοποιούν την εγκεκριμένη μέθοδο Mains Monitoring With Allocated All-

Pole Switching Devices Connected in Series,(MSD) ή (ENS) για την αποφυγή απομονωμένης

λειτουργίας (Αnti-Islanding detection). Η μέθοδος αυτή είναι πλέον σήμερα προδιαγραφή για

τους αντιστροφείς που συνδέονται στα ηλεκτρικά δίκτυα της Γερμανίας και ουσιαστικά αποτελεί

ένα συνδυασμό δύο ξεχωριστών μεθόδων ανίχνευσης και αποσύνδεσης.

Οι δύο διατάξεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά στα καλώδια εξόδου του αντιστροφέα και στον

ουδέτερο, αλλά παρ’ ότι είναι συνδεμένες εν σειρά ελέγχονται ανεξάρτητα. Οι δύο διατάξεις

μετράνε την τάση, την αντίσταση και τη συχνότητα του δικτύου.

Ανάλογα με τις τιμές των παραθύρων που καθορίζονται για το κάθε μέγεθος μπορούν να

διακόπτουν τη λειτουργία ανιχνεύοντας απομονωμένη λειτουργία, με τη βοήθεια ηλεκτρονόμων

ή αυτόματων διακοπτών. Η μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του δικτύου γίνεται συνήθως με

τη βοήθεια ενός μικρού παλμού ρεύματος που εισάγεται σε αυτό. Η διάταξη ανιχνεύει την
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μεταβολή στην αντίσταση αυτή για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για αντιστροφείς σε

οικιακές εφαρμογές, τυπικό κριτήριο απομονωμένης λειτουργίας έχει οριστεί το Δz>0,5 Οhm

(δίκτυα ΗΠΑ). Η τιμή αυτή εξαρτάται πάντα από τα χαρακτηριστικά του κεντρικού δικτύου και

διαφέρει στους κανονισμούς από χώρα σε χώρα (για τα δίκτυα της Ευρώπης συνήθως Δz>1,2

Οhm). Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε στιβαρά δίκτυα,

διαφορετικά μικρές τιμές των παραθύρων Δz είναι δυνατόν να προκαλούν αναίτιες και συχνές

αποσυνδέσεις του αντιστροφέα. Η μέθοδος αυτή, λόγω των πολλαπλών ελέγχων προσφέρει

μεγάλη αξιοπιστία στον έλεγχο για απομονωμένη λειτουργία

6.3.4 Κέντρα Ελέγχου

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του συνόλου της εγκατάστασης θα συγκεντρώνεται μέσω

υπογείων κυκλωμάτων κατάλληλης διατομής στο κέντρο ελέγχου του φωτοβολταϊκού σταθμού,

όπου θα υπάρχουν διακριτές μετρητικές και διακοπτικές διατάξεις καθώς και μετασχηματιστής

τάσης ονομαστικής ισχύος 10/12.5ΜVA για την ανύψωση στην μέση τάση (20KV).

Για τις ανάγκες τοποθέτησης  αυτών των κομβικών λειτουργικών στοιχείων (είσοδο

αντιστροφέων, μετασχηματιστών, οργάνων ελέγχου) θα εγκατασταθούν  δύο (2) συγκροτήματα

κέντρων ελέγχου- μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid)  PVS-175 του οίκου

ABB.

Τα συγκεκριμένα κέντρα ελέγχου  διαστάσεων 5,7 Χ 2,15 Χ 2,5 m  (ΜxΠxΥ) θα περιλαμβάνουν

ειδικότερα  τους ακόλουθους χώρους μηχανημάτων:

 Χώρο χαμηλής τάσης εισόδου των αντιστροφέων Χ.Τ. (inverters),   διαστάσεων 1,5 x

2,15 x 2.5 m (ΜxΠxΥ)

 Χώρο μετασχηματιστή τάσης (Μ/Σ) ονομαστικής ισχύος 10/12.5 ΜVA για την ανύψωση

στην μέση τάση (20KV), διαστάσεων 2,8 x 2,15 x2,0 m (ΜxΠxΥ)

 Χώρο διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.),   διαστάσεων 1,4 x 2.15 x2, 5m (ΜxΠxΥ)

Εικόνα 6-6: Κέντρο ελέγχου μονάδας
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Τέλος, η ηλεκτρική διασύνδεση του κέντρου ελέγχου με το Δίκτυο Μέσης Τάσης, θα

πραγματοποιηθεί μέσω  υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και αντίστοιχους διακόπτες

με το παρακείμενο  δίκτυο.

Η εγκατάσταση εποπτικά απεικονίζεται στη συνέχεια.

Εικόνα 6-7 Συνδεσμολογία εγκατάστασης

6.3.5 Γείωση – Αντικεραυνική Προστασία

Θα προβλεφθεί πλήρες σύστημα γείωση, προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και

αντικεραυνικής προστασίας Η γείωση των αντιστροφέων, του μετασχηματιστή και του Φ/Β

σταθμού θα είναι συνδυασμός θεμελιακής γείωσης με δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια και ακτινικά

ηλεκτρόδια γειώσεως. Η σχεδίαση, η εγκατάσταση και τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τα

Ελληνικά Πρότυπα.

Ειδικότερα, για την αντικεραυνική προστασία του υποσταθμού θα χρησιμοποιηθούν απαγωγοί

κεραυνικών ρευμάτων, συνδυασμένης στάθμης προστασίας, Τype 1 και Type 2.

Για την αντικεραυνική δε προστασία των inverter θα τοποθετηθούν απαγωγοί υπερτάσεων Type

3, που έχουν την ικανότητα να απορροφούν το δευτερεύον κρουστικό ρεύμα και παράλληλα να

«ψαλιδίζουν» τις επαγώμενες κρουστικές υπερτάσεις.

• Στα ακροκιβώτια σύνδεσης των καλωδίων μέσης τάσης (Μ.Τ.), στους Υ/Σ των Α/Γ και

στο ΣΔΔ, θα γίνεται σύνδεση του αγωγού γης των καλωδίων στο αντίστοιχο πλέγμα

γείωσης.

• Στα σημεία αυτά, θα γίνεται και η σύνδεση του μεταλλικού μανδύα των καλωδίων στη

γείωση, μέσω αλεξικεραύνων.
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• Στην κοινή γείωση συνδέονται επίσης: τα ακροκιβώτια καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ., το

μεταλλικό περίβλημα του ασφαλειοκιβωτίου των Υ/Σ, τα μεταλλικά Μ.Τ. και Χ.Τ., και ο

ουδέτερος των Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ.

6.3.6 Σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης

Η διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού θα γίνει μέσω του μετασχηματιστή μέσης τάσεως

και του κεντρικού αυτόματου ηλεκτρολογικού πίνακα και του γνώμονα μέτρησης με το δίκτυο

20.000V.

Η ηλεκτρική συνδεσμολογία του υποσταθμού διανομής είναι σύμφωνη με το σύστημα που

περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ/ΔΜΚΛΔ-148/17-10-95. Το μονογραμμικό ηλεκτρικό

διάγραμμα δείχνει συνοπτικά τον υποσταθμό Χ.Τ./Μ.Τ. Ο μετασχηματιστής θα συνδέεται στους

ζυγούς μέσης τάσης μέσω αποζεύκτη, διακόπτη φορτίου και ασφάλειας ταχείας τήξεως. Η

ασφάλεια θα παρέχει προστασία έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώματος. H ονομαστική τιμή

εντάσεως της ασφάλειας θα καθοριστεί αφού καθοριστούν τα στοιχεία των διατάξεων

προστασίας, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη συνεργασία. Ο διακόπτης φορτίου προστασίας του

μετασχηματιστή θα παρέχει προστασία υπερφόρτισης, με έλεγχο κατ’ ελάχιστο της

θερμοκρασίας ελαίου.

Εικόνα 6-8 Ηλεκτρική συνδεσμολογία υποσταθμού
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Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται σε υφιστάμενο υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, σε απόσταση

περίπου 900m στα βόρειο-ανατολικά του γηπέδου.. Το δίκτυο σύνδεσης μέσης τάσης θα

αποτελείται από γραμμές μήκους 900m οι οποίες ξεκινούν από την έξοδο του μετατροπέα και

τερματίζονται στη θέση που συναντούν τη γραμμή Χ.Τ/Μ.Τ.

Σημειώνεται ότι η ακριβής διαδρομή των έργων σύνδεσης, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες

αυτής θα καθοριστούν από το ΔΕΔΔΗΕ του οποίου αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα και

ευθύνη, μετά την οριστικοποίηση της προσφοράς όρων σύνδεσης, βασική προϋπόθεση για την

οποία είναι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

6.3.7 Μετρητικές διατάξεις

Στο ΣΔΔ θα εγκατασταθούν και οι μετρητικές διατάξεις. Θα εγκατασταθούν δύο μετρητές,

εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας, εφοδιασμένοι με μηχανισμό εμπλοκής. Ο μετρητής

που καταχωρεί την παρεχόμενη στη ΔΕΗ ενεργό ενέργεια (kWh) θα είναι τριπλού τιμολογίου

(Ηλεκτρονικό Μετρητικό Σύστημα ή Μεγιστογράφος).

Η σύνδεση θα γίνει με μετρητή 3x1.5/6Α – 100V (κλάσης ακριβείας 1), με Μ/Σ τάσεως 15-

20kV/100V. Οι Μ/Σ εντάσεως θα είναι σχέσεως 60/5 και κλάσεως 0.5G.

Ο ΑΔΔ, το σύστημα προστασίας και οι μετρητικές διατάξεις θα εγκατασταθούν σε οικίσκο

προσιτό σε αρμόδια πρόσωπα της ΔΕΗ για μετρήσεις και ελέγχους, καθώς και χειρισμό

ζεύξης/απόζευξης του ΑΔΔ.

6.3.8 Σύνδεση με δίκτυα υποδομών

Δεν απαιτούνται συνδέσεις με δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

6.3.9 Απασχολούμενο προσωπικό

Στην κατασκευή αναμένεται ότι θα απασχοληθούν περίπου 40 άτομα, στις διάφορες φάσεις

κατασκευής. Εκτιμάται ότι η μέγιστη ταυτόχρονη παρουσία θα είναι στη φάση της εγκατάστασης

των φωτοβολταϊκών στοιχείων και θα αριθμεί περίπου 25 άτομα.

Κατά τη λειτουργία εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2 άτομα, 1 σε εργασίες γενικών καθηκόντων με

περιοδική παρουσία στο χώρο της εγκατάστασης και 1 στις διοικητικές λειτουργίες που

σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Περιοδικά θα απαιτείται η

συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσίων για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων, ή την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
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6.4 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6.4.1 Προγραμματισμός & Χρονοδιάγραμμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Μελέτες εφαρμογής

2. Οικοδ. άδεια

3. Παραγγελία εξοπλισμού & υλικών

4. Περίφραξη εργοταξίου

5. Διαμόρφωση γηπέδου

6. Εγκ/ση φωτοβολταϊκών στοιχείων

7. Εγκατάσταση οικίσκων

8. Εγκατάσταση αναστροφέων τάσεως & υποσταθμού

9. Διασύνδεση μονάδας με το δίκτυο
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6.4.2 Επιμέρους Τεχνικά Έργα

Όπως έχει παρουσιαστεί και στον πίνακα του χρονοδιαγράμματος, τα βασικά στάδια του έργου

είναι:

i. Εκπόνηση των οριστικών μελετών εφαρμογής και έκδοση των απαραίτητων αδειών

ii. Περίφραξη εργοταξίου

iii. Διαμορφώσεις εδάφους

iv. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων

v. Τοποθέτηση οικίσκων

vi. Εγκατάσταση λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός των οικίσκων

vii. Διασύνδεση της μονάδας με το δίκτυο

6.4.3 Εκροές υγρών αποβλήτων

6.4.3.1 Αστικά λύματα

Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα

οποία θα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Για την κάλυψη των σχετικών αναγκών θα

χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες εργοταξιακού τύπου οι οποίες θα εκενώνονται από

κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου

30374/3894/2013 του ΥΠΕΧΩΔΕ/τμ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

6.4.3.2 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, 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. Τα αιωρούμενα

στερεά οφείλονται σε σωματίδια κυρίως από αδρανή υλικά (άμμος, τσιμέντο, μπάζα, χώματα

κ.λ.π) 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
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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.

6.4.3.3 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 μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο και

δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που προέρχονται από

τυχαία περιστατικά (διαρροές, βλάβες κλπ). 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 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, με την ύπαρξη στο

εργοτάξιο ποσοτήτων προσροφητικών υλικών για άμεση χρήση.

6.4.4 Πλεονάζοντα υλικά & Στερεά απόβλητα

Η υφιστάμενη διαμόρφωση του εδάφους, όπως απεικονίζεται και στις σχετικές φωτογραφίες,

είναι εξαιρετικά ομαλή και απαιτεί ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσης, Το σύνολο των μικρών

ποσοτήτων εκσκαφών θα επαναχρησιμοποιηθεί εντός του γηπέδου και δεν αναμένεται η

απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών.

Στερεά απόβλητα αναμένεται να δημιουργηθούν από τις εργασίες τοποθέτησης των

φωτοβολταϊκών πλαισίων και των βάσεών τους, καθώς επίσης και από τα αντίστοιχα υλικά

συσκευασίας. Στερεά απόβλητα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής και από το προσωπικό



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 47
Έκδοση: 01

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. Το σύνολο των στερεών αποβλήτων θα απομακρύνονται από αντίστοιχα αδειδοτημένο

συλλέκτη-μεταφορέα.

Συνοπτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αναμενόμενων στερεών αποβλήτων είναι:

 15.01.01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

 15.01.02 πλαστική συσκευασία

 15.01.03 ξύλινη συσκευασία

 15.01.06 μεικτή συσκευασία

 17.04.02 αλουμίνιο

 17.04.07 ανάμεικτα μέταλλα

 17.04.11 καλώδια

 17.05.04 χώματα και πέτρες

 20.03.01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

6.4.5 Εκπομπές ρύπων στον αέρα

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 εργασίες διαμόρφωσης εδάφους, καθώς επίσης και από τη µεταφορά των

σχετικών υλικών 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.

Μάλιστα με τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της σκόνης, τα οποία αποτελούν μέρος της ορθής

εργοταξιακής πρακτικής (π.χ. διαβροχή μετώπων καταδάφισης, 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.),
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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.

6.4.5.1 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 χρονοδιάγραμμα 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.

6.4.5.2 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. 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.

Οι αναμενόμενες εκπομπές σκόνης θα αντιμετωπίζονται με περιοδική διαβροχή κατά τις

χωματουργικές εργασίες, αναλόγως και των καρικών συνθηκών. Επίσης τα φορτηγά που θα

μεταφέρουν προϊόντα εκσκαφών θα είναι καλυμμένα. 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.
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6.4.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων

Με τον όρο «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοείται το σύνολο των ανεπιθύμητων ή επιβλαβών

ήχων που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, στις αστικές, περιαστικές περιοχές

και στο ύπαιθρο.

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 κλπ) που συνιστά τον οδικό

κυκλοφοριακό θόρυβο

Στις επόμενες παραγράφους δίνεται ανάλυση των εκτίμησης των επιπτώσεων στο ακουστικό

περιβάλλον ανά πηγή εκπομπής.

6.4.6.1 Θόρυβος κατασκευαστικών εργασιών

Το βασικό νομοθέτημα με το οποίο τίθενται οριακές τιμές για το θόρυβο που εκπέμπεται από

μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι το Προεδρικό Διάταγμα 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.

Πίνακας 6-1 Όρια Εκπομπών Θορύβου

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (DBA) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό 65

Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο εξίσου 55

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το αστικό 50

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
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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.

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων δεν αναμένεται να προκληθούν επιπτώσεις στο

ακουστικό περιβάλλον της περιοχής καθώς 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).

6.4.6.2 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 Δεικτών Αξιολόγησης και

Ανωτάτων Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών 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
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Τονίζεται ότι όλοι οι παραπάνω νέοι δείκτες οδικού θορύβου, καθώς και οι οριακές τους τιμές,

αναφέρονται μακροπρόθεσμες 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 διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της ηχητικής όχλησης.

6.4.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Δεν αναμένονται
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6.5 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η «παραγωγική» λειτουργία της εγκατάστασης συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στις

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των φωτοβολταϊκών στοιχείων και τη διαχείριση του

παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των αντιστροφέων τάσης και του υποσταθμού μέσης

τάσης. Δεν υφίσταται καμία κατανάλωση ενέργειας, φυσικών πόρων Α’ υλών και βοηθητικών

παροχών, εκτός από το ξέπλυμα των επιφανειών των φωτοβολταϊκων στοιχείων με νερό

δικτύου για την απόμακρυνση σκόνης και ακκαθαρσιών που μειώνουν την απόδοση. Η

συγκεκριμένη διαδικασία θα λαμβάνει χώρα περιοδικά, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.

6.5.1 Εκροές υγρών αποβλήτων

Η «παραγωγική» διαδικασία δε δημιουργεί κανενός είδους υγρά απόβλητα. Η ανθρώπινη

παρουσία του 1 εργαζομένου θα είναι περιοδική. Τα νερά πλυσίματος των επιφανειών των

φωτοβολταϊκών στοιχείων θα απορροφόνται από το φυσικό έδαφος.

6.5.2 Εκροές στερεών αποβλήτων

Δεν αναμένεται η παραγωγή στερεών αποβλήτων.

6.5.3 Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα

Δεν παράγονται αέριοι ρύποι από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Αντιθέτως η λειτουργία της

συμβάλλει θετικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αύξησης της συμμετοχής

των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο.

6.5.4 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων

Δεν αναμένεται καμία όχληση από τη λειτουργία της μονάδας.

6.5.5 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Δεν αναμένονται άξιες λόγου εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
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6.6 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.6.1 Εκτίμηση χρόνου παύσης λειτουργίας

Ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης εκτιμάται σε 20 έτη.

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

6.6.2 Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών

Οι μόνες μόνιμες κατασκευές που προβλέπονται είναι οι βάσεις έδρασης των οικίσκων, η

καθαίρεση των οποίων είναι απλή και συνίσταται έλξη τους από το έδαφος. Τα ίδια τα

φωτοβολταϊκά στοιχεία και οι βάσεις στήριξής τους αφαιρούνται και απομακρύονται εύκολα και

γρήγορα. Το ίδιο ισχύει για τα δίκτυα και το λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση

θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία που θα ισχύει κατά το χρόνο παύσης

λειτουργίας.

6.6.3 Αποκατάσταση εδάφους

Οι ενέργειες αποκατάστασης εδάφους θα εξαρτηθούν από την προβλεπόμενη χρήση του

χώρου μετά την παύση λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι οι μόνες εργασίες που θα

απαιτηθούν θα είναι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης, πολύ μικρής έκτασης.

6.7 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Δεν υφίστανται.
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Στα πλαίσια του επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού του φορέα του έργου και

θεωρώντας ώς σημείο εκκίνησης την απόφαση υλοποίησης έργου ηλεκτροπαραγωγής,

εξετάσθηκαν μια σειρά πιθανές λύσεις οι οποίες διαφοροποιούν είτε τη θέση εγκατάστασης είτε

την τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής. Οι βασικές επιλογές που μελετήθηκαν ήταν οι εξής:

 Ηλεκτροπαραγωγή με καύση στερεής βιομάζας

 Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου από αναερόβια χώνευση

 Εγκατάσταση της μονάδας εντός ΒΙΠΕ

 Το προτεινόμενο έργο (φωτοβολταϊκός σταθμός)

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές εξετάσθηκε από πλευράς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων έτσι ώστε σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ,

να τεκμηριωθούν περιβαλλοντικά οι λόγοι επιλογής του προς εφαρμογή σχεδίου.

Τέλος εξετάσθηκε και η περίπτωση της μηδενικής λύσης, δηλαδή η μη πραγματοποίηση έργου.
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7.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

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 7-1Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων εκμετάλλευσης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ
ΚΗ ΛΥΣΗ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Β ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Β ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Β
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Η λύση είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή

5

+ Ελεγχόμενο επιχειρηματικό ρίσκο βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας για ΑΠΕ.

− Η καύση στερεής βιομάζας προϋποθέτει τη συνεχή
παροχή Α’ ύλης, με σημαντική δέσμευση με τους
παραγωγούς.

− Μηδενική αξιοποίηση θερμικής ενέργειας
− Προβληματική περιβαλλοντική αδειοδότηση
− Σημαντικές λειτουργικές απαιτήσεις

2

− Μέσες σε έκταση και σημασία περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

− Η καύση στερεής βιομάζας έχει ώς αποτέλεσμα
μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα
απαέρια καύσης, καθώς αφορά στερεό
καύσιμο.
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ΟΥ Η λύση είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή

5

+ Ελεγχόμενο επιχειρηματικό ρίσκο βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας για ΑΠΕ.

+ Γεωγραφική εγγύτητα με παραγωγούς Α’ υλών
− Πολύ μεγάλη απαίτηση Α’ υλών (βάσει της ισχύος

ηλεκτροπαραγωγής) και αμφιβολία ικανοποίησης
− Μηδενική ή πολύ μικρή αξιοποίηση θερμικής

ενέργειας
− Σημαντικές λειτουργικές απαιτήσεις

2

− Μέσες σε έκταση και σημασία περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

− Δυσκολίες διαχείρισης στερεού και υγρού
υπολείμματος
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Η λύση είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή

5

+ Ελεγχόμενο επιχειρηματικό ρίσκο βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας για ΑΠΕ.

+ Ευκολότερη αδειδότηση
+ Καλύτερη εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας σε

παρακείμενες εγκαταστάσεις
− Έλλειψη ευελιξίας και σημαντικά προσκόματα της

ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ σε ότι αφορά την υλοποίηση των έργων
μεταφοράς θερμότητας (για την περίπτωση βιοαερίου)

− Μεγαλύτερο κόστος γης και υποδομών
− Μεγαλύτερη απόσταση από τους χώρους

«παραγωγής» Α’ υλών (για τις περιπτώσεις βιομάζας
και βιοαερίου)

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 οργανωμένο υποδοχέα βιομηχανικών
δραστηριοτήτων
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Η λύση είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή

5

+ Ελεγχόμενο επιχειρηματικό ρίσκο βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας για ΑΠΕ.

+ Μηδενική εξάρτιση από Α’ ύλες
+ Μηδενικές λειτουργικές απαιτήσεις

5

+ Μηδενικές σε έκταση και σημασία
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

+ Ευνοϊκή επίδραση στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

3 13
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ
ΚΗ ΛΥΣΗ
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5. Μη
δ

εν
ικ η λύ
σ ηΗ μηδενική λύση είναι προφανώς μια εφικτή

επιλογή 5
− Μηδενικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

0
+ Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μηδενικής

λύσης αξιολογούνται ως ανύπαρκτες. 5 10
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7.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τον πίνακα ανάλυσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων εκμετάλλευσης

προκρίνεται αυτή της κατασκευής του προτεινόμενου έργου, δηλαδή του φωτοβολταϊκού

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, η οποία συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 13 μονάδων.

Αν και η παραπάνω μεθοδολογία αξιολόγησης δεν συνιστά και μαθηματική βεβαιότητα, ωστόσο

έρχεται να επιβεβαιώσει την ποιοτική αίσθηση για την προσφορότερη λύση εκμετάλλευσης.
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8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το νότιο-δυτικό τμήμα του Δήμου Λαρισαίων που

περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Λουτρού. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Π.Ε. Λάρισας

και στη νότιο-δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος Λάρισας. Ως άμεση περιοχή

μελέτης ορίζεται η ζώνη σε απόσταση 1Km από το γήπεδο εγκατάστασης.

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει ανεπτυγμένο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα τριτογενή τομέα

(77,26% έναντι 72,46%), ο δευτερογενής τομέας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με της

χώρας (17,26% έναντι 17,55%) ενώ έχει χαμηλότερο σε σχέση με την χώρα και την Περιφέρεια

Θεσσαλίας ποσοστό στον πρωτογενή τομέα (5,48% έναντι 9,99% και 18,21% αντίστοιχα). Η

πόλη της Λάρισας βρίσκεται στο κέντρο ενός έντονα αγροτικού χώρου, αφού ο Νομός Λάρισας

έχει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση από όλους τους νομούς της Ελλάδας (2.384,9

τ.χλμ., στοιχεία του 2001). Παρόλο που στη Λάρισα η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα

κατέχει μόνο το 5,48%, η οικονομία της, λόγω της θέσης της, επηρεάζεται σημαντικά από αυτόν.

Η κεντρική θέση της πόλης σε ότι αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, η ανάδειξη της σε

περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον

πληθυσμό σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα.

Στην άμεση περιοχή γύρω από τη θέση του έργου (ακτίνα 1.000m) υπάρχουν μόνο μικρές

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιεργούμενες εκτάσεις και αναξιοποίητες εκτάσεις.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άμεση περιοχή του έργου.
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Εικόνα 8-1 Άμεση ζώνη του έργου (ακτίνα 1.000m)

Σύμφωνα με την απεικόνιση της κάλυψης γης Corine Land Cover 2018, όπως αυτή

παρουσιάζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειες στην Υποδομή Γεωχωρικών

Πληροφοριών και απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί, στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται

οι ακόλουθες χρήσεις/καλύψεις:

 211, που αντιπροσωπεύει μή αρδευόμενες αρόσιμες εκτάσεις

 321, που αντιπροσωπεύει φυσικούς βοσκότοπους

 323, που αντιπροσωπεύει σκληροφυλλική βλάστηση
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Εικόνα 8-2: κάλυψης γης περιοχής μελέτης - Corine Land Cover 2018
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8.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κλιματολογικά αντιπροσωπεύονται καλύτερα από τις μετρήσεις του σταθμού της ΕΜΥ, στη

Λάρισα. Συγκεκριμένα τα δεδομένα από το σταθμό της Λάρισας (Γ. Μήκος (Lon) 22ο25'1" /

Γ.Πλάτος (Lat) 39ο37'58"/ Ύψος 74μ.), έχουν ως εξής:

8.2.1 Θερμοκρασιακά δεδομένα

Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια ξηρή θερμή περίοδο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και μια ψυχρή  περίοδο κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο

παρακάτω σχήμα φαίνεται η κατανομή των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών στην περιοχή της

Λάρισας.

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 0,7 1,3 3,3 6,2 10,9 15,2

ΜέσηΜηνιαία Θερμοκρασία 5,1 6,8 9.4 13,8 19.7 25,0

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 9,8 12.0 14.7 19.6 25,7 31.0

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 17,7 17,3 14,0 10,0 5,8 2,0

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 27,3 26.2 21,8 16.2 10,8 6,6

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 33,1 32.6 28.4 22,2 15,8 11,1
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8.2.2 Υγρασία

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία Υγρασία 79.6 75.1 73.4 68.7 61.6 49.2

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία Υγρασία 46.6 50.0 58.9 70.0 79.5 82.2

8.2.3 Βροχοπτώσεις

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 32.5 31.7 36.7 33.0 38.2 25.6

Συνολικές Μέρες Βροχής 12.3 12.1 13.1 11.3 10.3 6.9

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 19.0 16.4 30.2 52.2 56.9 50.8

Συνολικές Μέρες Βροχής 4.7 4.3 6.3 10.1 12.1 13.2
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8.2.4 Δεδομένα ανέμων

Η ένταση των ανέμων στην περιοχή είναι γενικά περιορισμένη και σπάνια ξεπερνά τα 6

Beaufort λόγω των φυσικών εμποδίων που υπάρχουν (κλειστή πεδινή λεκάνη). Τα

χαρακτηριστικά των επικρατούντων ανέμων στην ερπιοχή σε μηνιαία αναφορά φαίνονται στο

παρακάτω σχήμα.

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Β Α Α Α Α Α

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 12.3 12.1 12.7 9.6 8.1 5.8

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Α Α Α Α Α Β

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4.1 3.7 3.3 2.7 1.9 1.8

8.2.5 Βιοκλίμα

Ως βιοκλίμα μιας περιοχής ορίζεται η ανταπόκριση της ανάπτυξης της φυσικής βλάστησης ώς

συνέπεια του κλίματός της. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την έκφραση και αξιολόγηση του

βιοκλίματος για την περιοχή της Μεσογείου είναι και η μέθοδος Emberger-Sauvage. Με τη

μέθοδο αυτή ορίζονται βιοκλιματικοί όροφοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στη διαδοχή του

βιοκλίματος σύμφωνα με την μεταβολή της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης, είτε κατά

ύψος, είτε κατά γεωγραφικό πλάτος.
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Η εφαρμογή της μεθόδου στα δεδομένα της Ελληνικής Επικράτειας από το Ίδρυμα Δασικών

Ερευνών, οδήγησε στην αποτύπωση του βιοκλίματος και των βιοκλιματικών ορόφων, όπως

αυτή παρουσιάζεται στις εικόνες που ακολουθούν.

Βάσει αυτών ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής μελέτης είναι στα όσια μεταξύ ύφυγρου και

ξηρού, με ψυχρό χειμώνα, ενώ ο χαρακτήρας του κλίματος ώς έντονος μεσο-μεσογειακός.

Εικόνα 8-3: Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων (Ίδρυμα Δασικών Ερευνών)
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Εικόνα 8-4: Χάρτης χαρακτήρα μεσογειακού βιοκλίματος (Ίδρυμα Δασικών Ερευνών)
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8.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ & ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Λάρισα βρίσκεται στο κέντρο της χώρας. Το έδαφος της Π.Ε. Λάρισας κατανέμεται σε πεδινό

κατά 48%, ημιορεινό κατά 25% και ορεινό κατά 27%. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της

μορφολογίας είναι το πεδινό έδαφος. Η πεδιάδα της Λάρισας έχει έκταση 589 τ. χλμ. και

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πεδιάδες της χώρας, με παχύ και εύφορο έδαφος.

Στη βόρεια και δυτική πλευρά του γηπέδου εγκατάστασης αναπτύσσονται μικρά χέρσα

υψώματα μέγιστου ύψους περίπου 400m. Στα ανατολικά και νότια αναπτύσσεται πιο ομαλό

ανάγλυφο, με καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά και πολλά χέρσα τμήματα. Άλλα κύρια

χαρακτηριστικά είναι:

 ο άξονας της Επαρχιακής οδού Αργυρόμυλου-Πέτρινου κατά μήκος του οποίου

αναπτύσσεται η μία πλευρά του γηπέδου

 ο άξονας της ΕΟ Λάρισας-Καρδίτσας
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8.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ & ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.4.1 Γεωλογικά στοιχεία

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναπτύσσονται οι εξής γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες: η

Ενότητα Όσσας, η Πελαγονική Ζώνη, η Υποπελαγονική Ζώνη, η Ζώνη της Πίνδου, τα

μολασσικά ιζήματα της μεσοελληνικής αύλακας στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής Πεδιάδας

καθώς και σύγχρονα τεταρτογενή και νεογενή ιζήματα στο πεδινό τμήμα της Περιφέρειας.

Οι κύριοι γεωλογικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας:

• Πρόσφατα χαλαρά ιζήματα. Καλύπτουν τις πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας, με πάχη

που ξεπερνούν τα 200 m. Αποτελούνται κυρίως από άμμους, αργίλους, κροκαλοπαγή,

χαλίκια και πηλούς.

• Νεογενή/Μολασσικά. Ιζήματα του Τριτογενούς. Πρόκειται για ψαμμίτες, ασβεστόλιθους,

μάργες, κροκαλοπαγή, αργίλους και άμμους, συνήθως σε αρκετά συνεκτική μορφή.

• Οφειόλιθοι. Απαντώνται σε εκτεταμένες εμφανίσεις, ιδίως στο δυτικό τμήμα. Πρόκειται

για βασικά έως υπερβασικά πυριγενή πετρώματα (δουνίτες, σερπεντινίτες,

χαρτζβουργίτες, διορίτες κ.ά.) με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το πρασινωπό χρώμα τους,

στο οποίο οφείλουν και το όνομα τους. Με τα πετρώματα αυτά συνδέεται και η

μεταλλοφορία χρωμίτη που παρατηρείται ευρέως σ1 αυτές τις οφειολιθικές σειρές.

• Ασβεστόλιθοι/μάρμαρα. Ανθρακικά πετρώματα του αλπικού υποβάθρου. Συχνά

συναντώνται ανακρυσταλλωμένα έως ελαφρά μεταμορφωμένα. Αποτελούν αντικείμενο

έντονης λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

• Φλύσχης. Κλαστικός ιζηματογενής σχηματισμός της ζώνης Πίνδου και της

Υποπελαγονικής. Αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτών, πηλιτών και αργιλικών

σχιστόλιθων. Εμφανίζεται κυρίως στο ορεινό τμήμα της Πίνδου.

• Σχιστόλιθοι. Μεταμορφωμένα πετρώματα του αλπικού υποβάθρου της Πελαγονικής

ζώνης. Στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από σχιστόλιθους, φυλλίτες και γνευσίους.

Απαντώνται κυρίως στις περιοχές Ολύμπου, Ελασσόνας και Πηλίου.

• Γρανίτες/Ηφαιστειακά. Μέσα στα σχιστολιθικά πετρώματα της Πελαγονικής βρίσκονται

συχνά και εμφανίσεις γνευσιωμένων γρανιτών (όξινα πλουτωνικά πετρώματα), με πιο

εκτεταμένη εμφάνιση αυτή του γρανίτη της Δεσκατης.

Τα πετρώματα που συμμετέχουν στην περιοχή μελέτης, είναι δυνατόν να διακριθούν στις εξής

κατηγορίες:  Γνεύσιοι, μάρμαρα, ασβεστόλιθοι, και αλλουβιακές αποθέσεις.
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Τα μάρμαρα και οι ασβεστόλιθοι είναι ποικίλης μορφής λεπτοπλακώδη και παχυστρωματώδη

και κατά θέσεις στρωτά αδροκρυσταλικά, έχουν υποστεί έντονο τεκτονισμό και κατακερματισμό.

Στην ορεινή περιοχή το σύστημα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων είναι πτυχωμένο σε μια

εναλλαγή συγκλίνων-αντικλίνων με γενική διεύθυνση αξόνων ΒΑ-ΝΔ.

8.4.2 Εδαφολογικά στοιχεία

Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών διαφέρουν σημαντικά στην κοκκομετρική σύσταση,

το pH, την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, ολικά άλατα και ανθρακικό ασβέστιο, την Ι.Α.Κ., τα

ανταλλάξιμα κατιόντα (K+, Ca++, Mg++, Na+), το Φ.Ε.Β., την περιεκτικότητα σε φώσφορο και

ιχνοστοιχεία, το βάθος και το πάχος των καλσικών και αργιλικών οριζόντων και την τελική

διηθητικότητα. Τα περισσότερα εδάφη είναι αργιλλοπηλώδη, αλλά υπάρχουν και ορισμένα που

είναι αργιλώδη ή αμμοπηλλώδη ή και αμμώδη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών που προήλθαν από

τις αποθέσεις του Πηνειού ανήκουν στην τάξη των Inseptisols και είναι εφοδιασμένα με CaCO3,

που αυξάνει με το βάθος.

Από άποψη υδροφορίας τα εδάφη αποτελούνται από τις εξής ζώνες που βρίσκονται η μια πάνω

στην άλλη:

1. Το μη κορεσμένο στρώμα

2. Το υδροφόρο στρώμα μικρού βάθους και  μικρής υδροπερατότητας

3. Στρώμα μικρότερης υδροπερατότητας που συντελεί στη διατήρηση της στεγανότητας των

υποκείμενων εγκλωβισμένων υδροφόρων στρωμάτων

4. Εναλλαγή στρωμάτων χονδρόκκοκης  υφής που αποτελούν τον υδροφορέα

5. Υπόβαθρο που σχηματίζεται από ημιδιαπερατά πετρώματα

8.4.3 Σεισμικότητα & σεισμική επικινδυνότητα

Η ευρύτερη περιοχή μολονότι υπάγεται στον νομό Λάρισας που θεωρείται μία από τις δεκατρείς

(13) περιοχές της Ελλάδας με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού σεισμού που ξεπερνά το 50 %,

δεν έχει παρουσιάσει έντονη σεισμικότητα κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Με βάση τον επίσημο κατάλογο που δημοσιεύθηκε από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Α.Π.Θ.

και που περιλαμβάνει όλους τους καταγραμμένους σεισμούς από το 1901 μέχρι το 1980, δηλ.

όλους τους σεισμούς της ογδοηκονταετίας, φαίνεται ότι πρακτικά σε μια απόσταση μέχρι 30-35
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km, δεν υπάρχει επίκεντρο σεισμού σε μέγεθος πάνω από 4,5 Richter. Τα υπάρχοντα επίκεντρα

έως τα 60 Km, αφορούν σεισμούς όχι ιδιαίτερα μεγάλους.

Το σύνολο του έργου με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό (ΕΑΚ 2000 Υπ. Απόφ. Δ17α/141/3/

ΦΝ275/99, ΦΕΚ-2184/Β/20-12-99) και τις νέες ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας (Υπ. Απόφ.

Δ17α/115/9/ΦΝ.275/03, ΦΕΚ-1154/Β/12-8-2003),  ανήκει στη δεύτερη ζώνη σεισμικής

επικινδυνότητας (Ζώνη II).

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους

Α=α(g) (όπου g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 8-1: Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

I II III

α(g) 0,16 0,24 0,36

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμώνται σύμφωνα με τα σεισμολογικά

δεδομένα ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. Η εδαφική επιτάχυνση

ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη ΙΙ όπου εμπίπτει το έργο είναι α=0,24g, ενώ

η κατανομή των ζωνών στον ελλαδικό χώρο φαίνεται στον παρακάτω χάρτη:

Εικόνα 8-5: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας
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8.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8.5.1 Γενικά στοιχεία

8.5.1.1 Χλωρίδα

Η  χλωρίδα  που  αναπτύσσεται , μορφοποιείται στις εξής διαφορετικές φυσιογνωμικές μονάδες

βλάστησης:

• Βλάστηση καλαμώνων: αποτελείται από υπερυδατικά μακρόφυτα που σχηματίζουν τους

γνωστούς καλαμώνες με τα είδη καλάμι (Arundo domax) και αγριοκάλαμο (Phragmites

communis).

• Αλοφυτική/ημιαλοφυτική βλάστηση: τη συνθέτουν είδη όπως τα, βούρλο (Jungus

maritimus), αρμυρήθρα (Salicornia herbacea) και αγριοσπανάκι (Chenopodium

heinricus).

• Βλάστηση αμμοθινών και αμμωδών ακτών: συναντώνται είδη όπως το τριβόλι (Salsola

kali), το αγριόβλητο (Amaranthus retroflexuw) και η γλυστρίδα (Portulaca oleracea).

• Παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση και θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων με τα είδη

καβάκι (Populus nigra), πλάτανος (Platanus orientalis), λεύκη (Populus alba), φτελιά

(Ulmus campestris) και ιτιά (Salix alba)

• Βλάστηση υγρών λιβαδιών: με κυριότερους αντιπροσώπους τα είδη αγριοδιόσμος

(Mentha longifolia) και διάφορα είδη τριφυλιών (Trifolium spp.).

• Φρυγανική βλάστηση: αντιπροσωπεύεται από τα ποικίλα είδη των γαλατσίδων

(Euphorbia spp.).
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Εικόνα 8-6: Χάρτης βλάστησης
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8.5.1.2 Πανίδα

Στην περιοχή εντοπίζεται η χαρακτηριστική πανίδα των πεδιάδων και των καλλιεργούμενων

χωραφιών που σε γενικές γραμμές είναι τα αρπακτικά, τα ερπετά, τα εντομοφάγα πτηνά, τα

έντομα, τα τρωκτικά και τα θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες, ασβοί).

Επίσης το κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος µικρού

αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως µε ακρίδες και άλλα µεγάλα έντομα. Περιλαμβάνεται

στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". Το κιρκινέζι

εξαρτάται αρκετά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον ζει και φωλιάζει σε χωριά

ορισμένων αγροτικών περιοχών. Τέτοιοι οικισµοί βρίσκονται στις πεδινές εκτάσεις της νότιας και

κεντρικής Θεσσαλίας και διατηρούν ακόµη παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα, συνήθως

πλινθόκτιστα, µε σκεπές κατάλληλες για φώλιασµα και περιβάλλονται ή γειτονεύουν µε

καλλιεργούµενες εκτάσεις όπου το µικρό απειλούµενο γεράκι αναζητά την τροφή του (Hallmann

1995).

Μεγαλύτερη ανάλυση της πανίδας περιλαμβάνεται στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

(Παράρτημα Ι).

8.5.2 Περιοχές του Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Λάρισας υπάρχουν χωροθετημένες οι ακόλουθες περιοχές

Natura

Πίνακας 8-2 Περιοχές Natura στην ευρύτερη περιοχή

ΑΑ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ
1. ΛΑΡΙΣΑΣ GR1420001 SCI ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
2. GR1420003 SCI ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ
3. GR1420004 SCI ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ
4. GR1420005 SCI/SPA ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ
5. GR1420006 SPA ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI
6. GR1420007 SPA ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ
7. GR1420008 SPA ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΔΑ

ΡΟΔIΑΣ
8. GR1420009 SPA ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ
9. GR1420010 SCI ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
10. GR1420011 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
11. GR1420013 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
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Επίσης η περιοχή βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Θεσσαλικού πεδίου, χαρακτηρισμένου ώς

ευπρόσβλητη ζώνη σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ.

Στο σχήμα (Εικόνα 5-1 Θέση του έργου σε σχέση με περιοχές Natura) παρουσιάζεται η ακριβής

θέση του έργου, εντός της ΖΕΠ GR1420011 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ.

Λεπτομερέστερη αναφορά και εξέταση περιλαμβάνεται στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

(Παράρτημα Ι).

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις

Για την περιοχή υφίστανται αναρτημένοι δασικοί χάρτες, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η

διαδικασία κύρωσης.

Εικόνα 8-7 Απόσπασμα ανηρτημένου δασικού χάρτη
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8.6 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8.6.1 Δημογραφική κατάσταση

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Λαρισαίων ανέρχεται σε 161.339 μόνιμους κατοίκους, εκ

των οποίων 87.413 κατοικούν στην περιοχή που ορίσθηκε ώς περιοχή μελέτης.

Πίνακας 8-3 Κατανομή μόνιμου πληθυσμού της περιοχής μελέτης (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011)

Μόνιμος Πληθυσμός 2011

Τοπική Κοινότητα Λουτρού 353

Διαχρονικά στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού υφίστανται σε επίπεδο Δήμου και

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 8-4 Διαχρόνική εξέλιξη πληθυσμού Δ. Λαρισαίων

Μόνιμος πληθυσμός

1981 1991 2001 2011

ΣΥΝΟΛΟ 103.468 114.334 126.076 161.339

8.6.2 Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης

Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης βρίσκεται εκτός οικισμού και εκτός ΓΠΣ.

8.6.3 Οικονομική δραστηριότητα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του εργατικού δυναμικού του Δ.

Λαρισαίων στους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας.

Πίνακας 8-5 Απασχόληση ανά τομέα παραγωγής (Ε.Σ. Δ. Λαρισαίων-2015)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ %

Πρωτογενής 3.077 5,48

Δευτερογενής 9.698 17,26

Τριτογενής 43.411 77,26
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Η πόλη της Λάρισας βρίσκεται στο κέντρο ενός έντονα αγροτικού χώρου, αφού η Π.Ε. Λάρισας

έχει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση από όλους τους νομούς της Ελλάδας (2.384,9

τ.χλμ., στοιχεία του 2001). Παρόλο που στη Λάρισα η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα

κατέχει μόνο το 5,48%, η οικονομία της, λόγω της θέσης της, επηρεάζεται σημαντικά από αυτόν.

Η κεντρική θέση της πόλης σε ότι αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, η ανάδειξη της σε

περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον

πληθυσμό σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα.

Ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται στο 42,38% (ίσο με τον αντίστοιχο

εθνικό ποσοστό) και 68.914 άτομα. Από αυτά το 18,47% καταγράφονται ώς άνεργοι.

Σε ότι αφορά την κλαδική διάρθρωση η μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων είναι στους

ΚΑΔ Χονδρικό (46) – Λιανικό (47) εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και

μοτοσικλετών και (56) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Η μεταβολή του αριθμού των

επιχειρήσεων σε κάθε τομέα (εμπορικό, μεταποίησης, υπηρεσιών) του Επιμελητηρίου είναι

αρνητική για το χρονικό διάστημα από 30/10/2013 έως 30/10/2014. Σε ποσοστιαία μεταβολή και

όσον αφορά συνολικά τον Δήμο Λαρισαίων παρουσιάζεται μείωση των επιχειρήσεων κατά -

2,9% στον εμπορικό κλάδο, μείωση κατά -2,6% στον κλάδο μεταποίησης και μείωση κατά -0,5%

στον κλάδο των υπηρεσιών. Τα ίδια στοιχεία του 2014 κατέγραφαν συνολικά στο Δ. Λαρισαίων

9.519 επιχειρήσεις από τις οποίες 3.510 ανήκαν στον εμπορικό τομέα, 2.451 στη μεταποίηση

και 3.558 στην παροχή υπηρεσιών.

8.6.4 Εκπαίδευση

Στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσιας και

ιδιωτικής) λειτουργούν στην Λάρισα:

 35 λύκεια (Γενικά, ΤΕΕ, ΣΕΚ, Ιδιωτικά)

 24 Γυμνάσια

 4 ΙΕΚ

 54 Δημοτικά

 76 Νηπιαγωγεία

Τα παραπάνω εκπαιδευτήρια είναι οργανωμένα κατά κύριο λόγο σε σχολικά συγκροτήματα  σε

σχεδόν 40 σε διάφορες συνοικίες της πόλης,  κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η

συστέγαση κατά τις ίδιες ώρες, πολλών μαθητών διαφορετικών βαθμίδων (από το Δημοτικό

μέχρι το Λύκειο) και σε κοινούς αύλειους χώρους.
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Στην πόλη της Λάρισας λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: το

Ιατρικής, το Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Επίσης λειτουργεί το ΤΕΙ Λάρισας με 4 σχολές (Τεχνολογικών Εφαρμογών, Επαγγελμάτων

Υγείας – Πρόνοιας, Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογίας Γεωπονίας).

8.6.5 Διοίκηση

Η Λάρισα είναι έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κατά συνέπεια διαθέτει το σύνολο των διοικητικών δομών που

χαρακτηρίζουν ένα ισχυρό Περιφερειακό κέντρο.

8.6.6 Υγεία-Πρόνοια

Στην πόλη της Λάρισας λειτουργούν τρία Νοσοκομειακά Ιδρύματα. Το παλιότερο είναι το Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας, επί της οδού Γεωργιάδου (Π.Ε.3), το νεότερο είναι το Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας, που είναι χωροθετημένο ΝΔ στα όρια της πόλης στην περιοχή

Μεζούρλου και τέλος υπάρχει και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο «424» στην περιοχή του Αγίου

Αντωνίου. Επίσης λειτουργούν 13 ιδιωτικές κλινικές και 5 κέντρα αποκατάστασης.

Στην αρμοδιότητα του Δ. Λαρισαίων ει ναι η λειτουργία του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας, το

οποίο στεγάζεται σε χώρο 2000 τ.μ. και φιλοξενεί περίπου 100 ηλικιωμένους, άντρες και

γυναίκες ενώ για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων απασχολούνται 35 άτομα προσωπικό.

Τέλος, σε όλες τις συνοικίες λειτουργούν Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων.

8.6.7 Αθλητισμός

Στην πόλη της Λάρισας υπάρχει πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων η αναλυτική παράθεση

των οποίων ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσας μελέτης, και αξιόλογη παράδοση αθλητικών

σωματείων.

8.6.8 Πολιτιστική κληρονομιά

Με την με Α.Π. 18742/1272/03 Απόφαση ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 687/Β/3-6-03) όλη σχεδόν η πόλη της

Λάρισας (πλην των Π.Ε. 7, 8, 9) κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος, με το δεδομένο ότι η

αρχαία πόλη της Λάρισας βρίσκεται κάτω από τη σημερινή.
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Ειδικά στην περιοχή μελέτης δεν έχουν αναγνωριστεί, ούτε και υποδειχθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες χώροι και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το Διαρκή Κατάλογο

του Υπουργείου Πολιτισμού στην Τ.Κ. Λουτρού στην οποία βρίσκεται η θέση εγκατάστασης δεν

υφίστανται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 79
Έκδοση: 01

8.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

8.7.1 Υποδομές μεταφορών

Το οδικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας (Δημοτική Ενότητα Λάρισας) αποτελείται από τις

πρωτεύουσες - βασικές αρτηρίες, τις δευτερεύουσες αρτηρίες, τον περιφερειακό δακτύλιο και τις

οδούς τοπικής σημασίας.

Ο εξωτερικός δακτύλιος αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα με τους αντίστοιχους

ανισόπεδους κόμβους:

 Από ΑΚ Βιοκαρπέτ (έξοδος προς ΠΑΘΕ) έως ΑΚ Τρικάλων (έξοδος προς Εθνική οδό

για Τρίκαλα, Ιωάννινα) που αποτελεί την νότια παράκαμψη της Λάρισας και δεν έχει

ακόμα κατασκευαστεί (μελέτη Δυτικής Παράκαμψης Λάρισας, μελ. Οδομηχανική).

 Από Α.Κ. Τρικάλων έως Α.Κ. Γιάννουλης, που αποτελεί την δυτική παράκαμψη της

Λάρισας,

 Από Α.Κ. Γιάννουλης έως τον Α.Κ. Δασοχωρίου, που αποτελεί την βορειοδυτική και

τμήμα

 της βόρειας παράκαμψης Λάρισας.

 Από Α.Κ. Δασοχωρίου έως Βόρειο Α.Κ. Εργοστασίου Ζαχάρεως που αποτελεί το

υπόλοιπο

 της βόρειας παράκαμψης Λάρισας.

 Τέλος, ο εξωτερικός δακτύλιος Λάρισας μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπληρώνεται από τα

τμήματα Βόρειος Α.Κ. Εργοστασίου Ζάχαρης - Νότιος Α.Κ. Εργοστασίου Ζάχαρης και

από εκεί, είτε με το τμήμα της παλιάς Εθνικής οδού Λάρισας – Αθήνας μέχρι τον Α.Κ.

Βιοκαρπέτ – που όμως διασχίζει τμήμα της πόλης της Λάρισας- είτε με πολύ ευρύτερη

παράκαμψη, από τον ΠΑΘΕ και έως τον Α.Κ. Νίκαιας και Α.Κ. Βιοκαρπέτ.

Η προσπέλαση σε άλλους κλάδους του κύριου οδικού δικτύου της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιείται επίσης μέσω της ΠΑΘΕ και των

Εθνικών Οδών Ε.Ο.3 και Ε.Ο.6

Το σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει τμήματα των γραμμών:

 Αθηνών – Θεσσαλονίκης

 Λαρίσης – Βόλου

Η γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης ανήκει στο Βασικό Σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ενώ η

γραμμή Λαρίσης – Βόλου ανήκει στο δευτερεύον σιδηροδρομικό δίκτυο. Το τμήμα της γραμμής

Αθηνών – Θεσσαλονίκης που διατρέχει την περιοχή μελέτης πρόσφατα ανακατασκευάστηκε με
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νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων. Η γραμμή Λαρίσης – Βόλου είναι μονή

γραμμή και δεν δύναται να εξυπηρετήσει υψηλές ταχύτητες κίνησης.

Στην Λάρισα λειτουργεί στρατιωτικό αεροδρόμιο όπου εδρεύει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορία

(ΑΤΑ). Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο που κατά το παρελθόν εξυπηρετούσε πτήσεις της

πολιτικής αεροπορίας (γραμμές Εσωτερικού της Ολυμπιακής). Η ΥΠΑ το θεωρεί σαν υπάρχον

πολιτικό του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία λόγω περιορισμένης ζήτησης.

8.7.2 Ενεργειακές υποδομές

Όσον αφορά στα δίκτυα ενέργειας, η Λάρισα διασχίζεται από το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ

(η οποία διατηρεί και υποσταθμό μέσα στην πόλη) από την Κοζάνη με κατεύθυνση προς Λαμία-

Αθήνα.

Η Π.Ε. Λάρισας διασχίζεται από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου (Θεσσαλονίκη-

Αθήνα). Ο αγωγός αυτός πλησιάζει την πόλη της Λάρισας (διέρχεται πλησίον της ανατολικής

παράκαμψης) καθώς και περιοχές με βιομηχανική συγκέντρωση έξω από αυτήν. Το δίκτυο

φυσικού αερίου πέρα από την εξυπηρέτηση των αστικών περιοχών έχει την «τεχνική»

δυνατότητα εξυπηρέτησης βιομηχανικών μονάδων και κατά μήκος του κύριου δικτύου του.

8.7.3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Καινούργια δυναμική στο χώρο δημιουργήθηκε με την κατασκευή των έργων εγκατάστασης

δικτύου οπτικών ινών στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον Δήμο Λαρισαίων

54,4 χλμ (μήκος τάφρου) την συντήρηση του οποίου έχει από τον Φεβρουάριο 2014 αναλάβει ο

ΟΤΕ μέσω σύμβασης με την ΚτΠ Α.Ε. Η όδευση του δικτύου αφορά 43,5 χλμ την πόλη της

Λάρισας και 10,9 χλμ την Γιάννουλη και την Φαλάνη.

8.7.4 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Ο Δήμος Λαρισαίων διαθέτει τα συλλεγόμενα (με τα προγράμματα αποκομιδής) απορρίμματά

του στο σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ),

που ο ίδιος κατασκεύασε το 1998. Στα πλαίσια εφαρμογής του εγκεκριμένου Περιφερειακού

Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ), ο ΧΥΤΑ

παραχωρήθηκε προς χρήση στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και

Κοινοτήτων Ν. Λάρισας και ως εκ τούτου εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους Δήμους της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
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Στην Π.Ε. Λάρισας έχουν δημιουργηθεί 3 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), οι

οποίοι βρίσκονται στη θέση «Ισιώματα» του Δήμου Ελασσόνας, στη θέση «Νταμάρι» του Δήμου

Αγιάς και στην θέση «Τσουμάκα» του Δήμου Φαρσάλων.

Στο χώρο του ΧΥΤΑ Λάρισας λειτουργεί Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), το

οποίο είναι δυναμικότητας 9 τόνων και έχει ως στόχο το διαχωρισμό και δεματισμό των αστικών

στερεών αποβλήτων, που προέρχονται από διαλογή, σε χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί,

γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό κ.ά.). Η μονάδα ανακύκλωσης υλικών, έχει παραχωρηθεί στον

ΦοΔΣΑ από το 2008 και λειτουργεί σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ για την επίτευξη των στόχων της

ανακύκλωσης. Το υφιστάμενο ΚΔΑΥ τροφοδοτείται κυρίως από τις συλλεγόμενες ποσότητες

του εφαρμοζόμενου προγράμματος ανακύκλωσης (διαλογής στην πηγή – μπλε κάδος) στη

Λάρισα, και διακινεί τα ανακυκλώσιμα μέσω εταιριών του εγκεκριμένου Συστήματος

Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Η μονάδα ΕΕΛ Λάρισας, μετά την επέκταση και αναβάθμισή της έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης

210.000 ισοδύναμων κατοίκων και είναι εγκατεστημένη στο βόρειο άκρο της πόλης. Ο

Βιολογικός Καθαρισμός της περιοχής Γιάννουλης εξυπηρετεί σήμερα το συγκρότημα εργατικών

κατοικιών και το δημοτικό διαμέρισμα Γιάννουλης, ενώ προβλέπεται η αναβάθμισή του

προκειμένου να δεχθεί το επί πλέον φορτίο της Φαλάνης. Υπό κατασκευή είναι το βασικό δίκτυο

αποχέτευσης στο δημοτικό διαμέρισμα Γιάννουλης καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης Φαλάνης.

8.7.5 Παραγωγικές υποδομές

Η ΒΙ.ΠΕ Λάρισας, η οποία είναι εκτός ορίων του Δήμου Λαρισαίων, βρίσκεται σε ιδιαίτερα

κομβικό σημείο το οποίο ενισχύθηκε από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου – παράκαμψης

της Λάρισας και την κατασκευή του κόμβου Γυρτώνης, με αποτέλεσμα την διευκόλυνση της

πρόσβασης καθώς και την κατασκευή του οδικού δικτύου Γυρτώνης – Τυρνάβου, που

διευκολύνει την πρόσβαση από την Κεντρική Μακεδονία. Η κομβικότητα και προσπελασιμότητα

που χαρακτηρίζει τη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Θέματα που ενδεχομένως έχουν σχέση με την διαχείριση του χώρου, συντείνουν στην χαμηλή

ελκυστικότητα του.
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8.8 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8.8.1 Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις στο περιβάλλον

Οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται γενικότερα στην

περιοχή της Θεσσαλίας, σε συνδυασμό με το φορτίο των αστικών λυμάτων, αποτελούν την

κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Ειδικότερα και όσον αφορά τον

ποταμό Πηνειό, οι κύριες πηγές ρύπανσης είναι τα βιομηχανικά απόβλητα και τα φυτοφάρμακα,

ιδίως κατά τους θερινούς μήνες που παρατηρείται ελάττωση της παροχής νερού.

Σε ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλίας η άσκηση εντατικής γεωργίας με την παράλληλη

χρήση ποικίλων φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων έχει ώς αποτέλεσμα πολύ σοβαρές

περιβαλλοντικές πιέσεις, κυρίως στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, αλλά και στο έδαφος, κατά

βάση πό την υπερβολική χρήση αζώτου και φωσφόρου. Συγκεκριμένα το άζωτο προκαλεί

αυξημένες εκπομπές αμμωνίας στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία όξινης βροχής

και τελικά οξίνιση του εδάφους. Οι επιδράσεις της όξινης βροχής είναι σοβαρές για το έδαφος

γιατί επηρεάζει πολλά από τα δομικά υλικά των εδαφών και αρκετά είδη πετρωμάτων, επίσης

επηρεάζει τα λιμναία οικοσυστήματα και τις καλλιέργειες καθώς διώχνει ιόντα Ca++ από τα

φύλλα των φυτών και το χώμα. Όταν συμβαίνει αυτό τα φυτά υποφέρουν, επειδή το Ca++ είναι

ουσιώδες δομικό υλικό των κυττάρων και ενεργοποιητής ενζύμων. Εκπομπές οξειδίων του

αζώτου μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, ενώ επίσης έχουν αναφερθεί

ζημιές σε διάφορες συνθετικές ίνες, χρώματα, κράματα νικελίου, ορειχάλκου, κλπ, καθώς και

συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η νιτρορύπανση, τέλος, του εδάφους έχει σαν

αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσικής βιοποικιλότητας και τον ευτροφισμό των υδάτων. Τα

πλεονάσματα του φωσφόρου διαρρέουν προς τα υδάτινα οικοσυστήματα τόσο σε μορφή

συσσωματωμάτων όσο και σε μορφή υδατοδιαλυτού Ρ, η οποία προέρχεται από την έκπλυση,

και μέχρι πρότινος θεωρούνταν αμελητέα. Από τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα,

εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μεγάλες ποσότητες διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα

εξατμιζόμενες, ενώ άλλες συγκρατούνται από τα κολλοειδή το εδάφους και υπεισέρχονται στους

βιο-φυσικό-χημικούς κύκλους. Τα λιπάσματα, καθώς και τα φυτοφάρμακα σε πολλές

περιπτώσεις είναι πηγές εμπλουτισμού του εδάφους με βαριά μέταλλα όπως υδράργυρος,

ψευδάργυρος, κασσίτερος, κάδμιο, κλπ. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικά για τους

φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.

Οι κρισιμότερες πιέσεις προς το περιβάλλον είναι:

• Η υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων σε ότι αφορά τόσο τη ρύπανσή τους όσο και την

εξάντλησή τους.
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• Η διαχείριση των απορριμμάτων και οικιακών λυμάτων.

• Η ποιοτική κατάσταση του Πηνειού. Ο Πηνειός ποταμός με συνολικό μήκος 205km ρέει

εντός του νομού Λάρισας σε μήκος 100km και μέσω της Κοιλάδας Τεμπών εκβάλλει στο

Αιγαίο Πέλαγος, σχηματίζοντας χαρακτηριστικό Δέλτα. Ο Πηνειός είναι ο βασικός

αποδέκτης του συνόλου των νερών της ορεινής Θεσσαλίας ο οποίος δέχεται σημαντικές

ποσότητες ακατέργαστων αστικών λυμάτων, βιοτεχνικών αποβλήτων, καθώς και απορροές

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που έχουν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμισή του.

Η ρύπανση των υδάτινων πόρων και ειδικά του Πηνειού είναι σημαντική εκτός από τις

αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή, η ποιοτική υποβάθμιση των νερών του δικτύου του

Πηνειού και των παραποτάμων του επιδρά αρνητικά στα παραποτάμια δασικά

οικοσυστήματα των ποταμών. Στο Λαρισαϊκό Κάμπο τα παραποτάμια δάση είναι νησίδες

σημαντικής βιοποικιλότητας ανάμεσα στο ομοιογενές και οικολογικά φτωχό τοπίο των

μονοκαλλιεργειών. Εκτός από χώρο φωλιάσματος και διαβίωσης για πολλά είδη πανίδας οι

στενές αυτές λωρίδες βλάστησης αποτελούν και διάδρομους επικοινωνίας και εποικισμού.

• Η διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση

8.8.2 Εκμετάλλευση φυσικών πόρων

Στη Θεσσαλία το πρόβλημα της υπεράντλησης του υδροφόρου ορίζοντα είναι παλιό και ξεκινάει

από την εντατική καλλιέργεια υδρόφιλων φυτών. Παράλληλα οι ελλείψεις σε νερό για άρδευση

και η αποτυχία των όποιων προσπαθειών για εύρεση μεγαλύτερων ποσοτήτων από τα

επιφανειακά ύδατα, οδήγησε στην έσχατη λύση άντλησης από τον υδροφόρο ορίζοντα με

γεωτρήσεις.

Σημαντική απειλή για το οικοσύστημα αποτελεί επίσης η άντληση του νερού από τον Πηνειό

ποταμό με σκοπό την άρδευση της γύρω περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Η

άντληση μπορεί να είναι τόσο έντονη που να προκαλεί αξιόλογη πτώση του επιπέδου των

νερών και αποξήρανση της παραποτάμιας και υδρόφιλης βλάστησης. Γενικότερα, οι

αμμοληψίες και υδροληψίες από τον Πηνειό διαταράσσουν σημαντικά την ισορροπία του και σε

συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τις υπόλοιπες ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκαλούν μη

αναστρέψιμες καταστάσεις.
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8.9 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8.9.1 Κύριες πηγές εκπομπής ρύπων

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές και διάφορες αφορμές που ανέδειξαν το θέμα της αέριας

ρύπανσης ως ένα από τα μείζονα ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη

περιοχή της Λάρισας. Σε μικρή ακτίνα γύρω από την πόλη της Λάρισας είναι χωροθετημένες και

λειτουργούν 6 βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ομάδας IPPC (μονάδες υψηλής όχλησης), ενώ

σημαντικός είναι ο αριθμός των μονάδων μέσης και χαμηλής όχλησης που λειτουργούν στα

όρια ή και εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας, αλλά και διαφόρων άλλων

οικισμών.

Συνοπτικά οι κυριότερες πηγές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή του έργου είναι:

 Οι γεωργικές δραστηριότητες

 Οι εστίες καύσης για θέρμανση

 Οι βιομηχανικές εστίες καύσης

 Η εκτέλεση οδικών έργων

 Ο κυκλοφοριακός φόρτος της ΠΑΘΕ

8.9.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του
αρμοσφαιρικού περιβάλλοντος

Ο πλησιέστερος σταθμός μέτρησης αέριας ρύπανσης λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΔΕΥΑΛ

στην οδό Σαρίμβεη, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας. Ο αντίστοιχος

σταθμός που βρίσκεται στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (παλιά Νομαρχία Λάρισας) και

λειτουργεί στα πλαίσια του πανελλαδικού δικτύου του ΥΠΕΚΑ, είναι μάλλον ανενεργός, καθώς η

τελευταία παρουσίαση στοιχείων στις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠΕΚΑ ήταν το 2009.

Οι συγκεντρώσεις αερίων ρύπων παραμένουν αρκετά κάτω των νομοθετημένων ορίων, εκτός

των μικροσωματιδίων PM 10, οι συγκεντρώσεις των οποίων κινούνται στα όρια. Τα πιο

πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από τον αντίστοιχο σταθμό του Ομορφοχωρίου, τα

οποία και παρουσιάζονται στα σχήματα που ακολουθούν.
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Εικόνα 8-8 Σταθμός Ομορφοχωρίου - Διακύμανση 8ωρων τιμών CO για το μήνα Απρίλιο (πηγή: ΔΕΥΑΛ)

Εικόνα 8-9 Σταθμός Ομορφοχωρίου - Διακύμανση 24ωρων τιμών SO2 για το μήνα Απρίλιο (πηγή: ΔΕΥΑΛ)
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Εικόνα 8-10 Σταθμός Ομορφοχωρίου - Μεταβολή των τιμών συγκεντρώσεων ΝΟ2 για το μήνα Απρίλιο (πηγή: ΔΕΥΑΛ)

Εικόνα 8-11: Σταθμός Ομορφοχωρίου - Διακύμανση Μ.Ο. ωριαίων τιμών ΡΜ10 για το μήνα Απρίλιο (πηγή: ΔΕΥΑΛ)

Η περιοχή της θέσης εγκατάστασης είναι σαφώς λιγότερο επιβαρυμένη από ατμοσφαιρικής

απόψεως σε σχέση με τα δεδομένα του σταθμού του Ομορφοχωρίου, καθώς παρουσιάζει πολύ

μικρότερη πυκνότητα βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
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8.9.3 Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης

Μια κατ’ αρχήν αίσθηση για τις τάσεις μπορεί να δοθεί από τη χρήση των δεδομένων του

σταθμού μετρήσεων στο κτίριο της Περιφέρειας (παλιά Νομαρχία Λάρισας) Θεσσαλίας.

Εικόνα 8-12: Διακύμανση μέσων ετήσιων τιμών CO σε mg/m3 (πηγή: ΥΠΕΚΑ Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης 2009)

Εικόνα 8-13: Διακύμανση μέσων ετήσιων τιμών NO2 σε μg/m3 (πηγή: ΥΠΕΚΑ Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης 2009)
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Εικόνα 8-14: Διακύμανση μέσων ετήσιων τιμών PM10 σε μg/m3 (πηγή: ΥΠΕΚΑ Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης 2009)

Από τα παραπάνω διαγράμματα, σε συνδυασμό με τα δεδομένα και για τις άλλες μεγάλες

πόλεις, διαφαίνεται μια τάση μείωσης των εκπομπών CO, NOx και SO2, ενώ αντίθετα τα PM10

φαίνεται να αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα.
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8.10ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Η κύρια εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου και δονήσεων είναι η κίνηση των οχημάτων. Πέραν

όμως της περιοχής πλησίον της ΠΑΘΕ δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερο πρόβλημα και η περιοχή θα

πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκεται αρκετά κάτω του μέσου όρου.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία ώστε να εκτιμηθεί αντικειμενικά η ποιότητα του

ακουστικού περιβάλλοντος, αλλά και να αποτυπωθούν διαχρονικές μεταβολές και τάσεις

εξέλιξης.

8.11ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι κύριες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή του έργου είναι:

Πηγές χαμηλόσυχνης μή ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- Δίκτυο μέσης τάσης ΔΕΗ

- Υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης

- Ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα

- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Πηγές  υψηλόσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- Κεραίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας

- Συσκευές κινητών τηλεφώνων

Συνοπτικά δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες, άξιες λόγου εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
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8.12 ΥΔΑΤΑ

8.12.1 Σχέδια διαχείρισης

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) και στην υδρογεωλογική

λεκάνη του Πηνείου (EL16).

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας έχει εγκριθεί η 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης

(ΦΕΚ Β 4682/29-12-2017).

Η περιοχή μελέτης δέχεται μέτριες πιέσεις τόσο από σημειακές όσο και από διάχυτες πηγές

ρύπανσης. Η επιμέρους συνεισφορά των διαφόρων σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης

σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και ο μεταξύ τους συσχετισμός, βάσει των στοιχείων της 1ης

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, παρουσιάζεται

στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 8-6: Συνεισφορά σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας

BOD N P

Α. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 2,3% 5,5% 16,3%

Εκβολή δικτύων αποχέτευσης 0,5% 0,3% 0,6%

Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 0,0% 0,0% 0,0%

Βιομηχανικές μονάδες 7,3% 2,6% 6,3%

Κτηνοτροφικές μονάδες 21,3% 10,4% 34,0%

Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοκαλλιέργειες 0,8% 1,2% 1,9%

B. ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αστικά λυματα που δεν καταλήγουν σε

ΕΕΛ

6,6% 4,4% 1,3%

Γεωργικές δραστηριότητες 0,0% 22,5% 6,4%

Ποιμενική κτηνοτροφία 61,1% 43,3% 32,3%

Άλλες πηγές 0,0% 9,8% 0,9%
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Όπως προκύπτει από τα σχετικά σχήματα που περιλαμβάνονται στην 1η αναθεώρηση του

Σχεδίου Διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, τα οποία παρατίθενται στη

συνέχεια, η συγκεκριμένη περιοχή κατατάσσεται στις μεσαίες επιβάρυνσης από τις ετήσιες

ποσότητες ρυπαντών. Συγκεκριμένα:

− BOD Σημειακές πηγές 244,5-569 tn/yr, Διάχυτες πηγές: 177,7-333 tn/yr

− Άζωτο Σημειακές πηγές: 14-54,5 tn/yr, Διάχυτες πηγές: 54,5-164,2 tn/yr

− Φώσφορος Σημειακές πηγές: 7,1-25,5 tn/yr, Διάχυτες πηγές: 1,6-3,6 tn/yr
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Εικόνα 8-15: Ετήσια ποσότητα ρύπων σε tn/yr από σημειακές πηγές ρύπανσης, η θέση του έργου
επισημαίνεται με κόκκινο κύκλο (1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας)
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Εικόνα 8-16: Ετήσια ποσότητα ρύπων σε tn/yr από σημειακές πηγές ρύπανσης, η θέση του έργου
επισημαίνεται με κόκκινο κύκλο (1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας)
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Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα επιφανειακά ύδατα είναι:

 Η μή υποβάθμιση της κατάστασής τους

 Η προστασία, αναβάθμιση και η αποκατάσταση σε καλή οικολογική και χημική

κατάσταση μέχρι το 2015.

 Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων με στόχο τη σταδιακή μείωσης της ρύπανσης

από τις ουσίες προτεραιότητας και η παύση και σταδιακή κατάργηση των εκπομπών,

απορρίψεων και διαρροών από τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας.

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα υπόγεια ύδατα είναι:

 Να αποτραπεί ή να περιοριστεί η διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια νερά και να αποτραπεί

η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των υπογείων υδάτων.

 Να προστατευτούν, να αναβαθμιστούν και να αποκατασταθούν τα υπόγεια υδατικά

συστήματα, και να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης, με

στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης το αργότερο έως το Δεκέμβριος του 2015.

 Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αναστραφεί οποιαδήποτε σημαντική και

έμμονη ανοδική τάση στη συγκέντρωση οποιουδήποτε ρύπου που οφείλεται στην

ανθρώπινη δραστηριότητα.

8.12.2 Επιφανειακά ύδατα

Από άποψη υδρολογίας η περιοχή σύμφωνα με το διαχωρισμό της διεύθυνσης Υδατικού

δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της

Θεσσαλίας με κωδικό 08.

Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου μιας περιοχής εξαρτάται από την μορφολογία της, τη

λιθολογική σύσταση των σχηματισμών που δομούν τις λεκάνες απορροής, τις κλιματολογικές

συνθήκες κλπ. και συχνά χρησιμοποιείται για να δώσει πληροφορίες για αυτές τις παραμέτρους

μιας περιοχής.

Η υδρογεωλογία της περιοχής εξαρτάται άμεσα από τους γεωλογικούς σχηματισμούς του

εδάφους. Ανάλογα με τους σχηματισμούς ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζεται στους

αλλουβιακούς σχηματισμούς που αναπτύσσονται στην περιοχή της αποξηρανθείσας λίμνης

Ασκουρίδας, στην περιοχή των όχθεων του Πηνειού ποταμού καθώς και στις κοίτες των

ρεμάτων. Τα υλικά των σχηματισμών αυτών είναι αμμοχάλικες με ενστρώσεις αργίλων μέσα. Σ'

αυτούς τους σχηματισμούς αναπτύσσεται ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας.
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Ο Πηνειός είναι ο βασικός αποδέκτης του συνόλου των νερών της ορεινής Θεσσαλίας ο οποίος

δέχεται σημαντικές ποσότητες ακατέργαστων αστικών λυμάτων, βιοτεχνικών αποβλήτων,

καθώς και απορροές λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που έχουν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική

υποβάθμισή του.

Βάσει των επεξεργασμένων στοιχείων για τις παροχές σε διάφορα σημεία του Πηνειού, τα

οποία προέρχονται από προηγούμενες μελέτες, προκύπτει ότι οι παροχές μειώνονται αισθητά

κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αν θεωρηθεί ότι για τη διατήρηση

ικανοποιητικής ποιότητας νερού στον Πηνειό απαιτείται παροχή 10m3/sec, τότε φαίνεται ότι

υπάρχουν περίοδοι που δεν επιτρέπεται η άντληση από τον ποταμό.

8.12.3 Υπόγεια ύδατα

Στην άμεση περιοχή της πόλης μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άποψη υπόγειων υδροφόρων

οριζόντων παρουσιάζουν οι περιοχές της Γιάννουλης και των Δέντρων. Το υπόγειο νερό που

χρησιμοποιείται για την ύδρευση της πόλης προέρχεται από μεγάλου βάθους γεωτρήσεις, αφού

υποβληθούν αρχικά στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους. Η υδατική ισορροπία της

περιοχής έχει διαταραχθεί από την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων αλλά και επιφανειακών

νερών και τη μη ορθολογική διαχείριση των νερών για άρδευση. Εντός του Δήμου Λαρισαίων

δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών που να ξεπερνούν τα 100 mg/l.
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8.13ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από περιβαλλοντικής απόψεως η κατάσταση χαρακτηρίζεται στάσιμη με τάσεις βελτίωσης,

κυρίως εξαιτίας της φθίνουσας πορείας των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, τόσο στην περιοχή

μελέτης, όσο και στις γειτονικές περιοχές που την επηρεάζουν.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 97
Έκδοση: 01

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

9.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ως περιβαλλοντική επίπτωση εννοούμε τις αλλαγές που σημειώνονται στο περιβάλλον από

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μια περιβαλλοντική επίπτωση έχει χωρικό και χρονικό σημείο

αναφοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα περιβαλλοντικά συστήματα δεν

παρουσιάζονται στατικά. Για να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της περιβαλλοντικής επίπτωσης

από μια συγκεκρι μένη δραστηριότητα σe ένα χώρο, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα

πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι φυσικές αλλαγές που επιτελούνται στο ίδιο χρονικό

διάστημα στο σύστημα κι ακολούθως να συγκριθούν με τις επιπτώσεις από την ανθρώπινη

δραστηριότητα.

Κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα

τα διαθέσιμα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν το έργο και συγκρίνονται με την

υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και τις διαφαινόμενες τάσεις, ενώ ταυτόχρονα

εξετάζεται το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις πρόνοιες τοπικού, περιφερειακού και εθνικού

σχεδιασμού.

Για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαμβάνονται υπ΄όψιν:

 Η πιθανότητα εμφάνισης

 Η συχνότητα εμφάνισης

 Οι χαρακτηριστικοί χρόνοι εμφάνισης (χρονικός ορίζοντας, διάρκεια κλπ)

 Η σοβαρότητα/βαρύτητα

 Η έκταση στην οποία επιδρά

 Οι παράπλευρες σχέσεις και επιρροές ενός φαινομένου

 Οι τεχνικές και επιστημονικές δυνατότητες διαχείρισης

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατευθύνουν στην επιλογή των κατάλληλων

λύσεων και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση, τη μείωσή τους σε ανεκτό βαθμό ή την

εξάλειψή τους.
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9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

παροδικά αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών διαμόρφωσης του γηπέδου και της κίνησης

των μηχανημάτων.

9.2.2 Φάση Λειτουργίας

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, δε θα υπάρχει καμία απολύτως επίδραση στα

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9.3.1 Φάση κατασκευής

Στη φάση της κατασκευής δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στα τοπιολογικά και

μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

9.3.2 Φάση λειτουργίας

Το τελικό αποτέλεσμα στη φάση λειτουργίας δε θα αλλοιώσει σε βαθμό άξιο λόγου τα

χαρακτηριστικά της περιοχής, λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι δεν υφίστανται χαρακτηριστικά

ιδιαίτερου κάλους ή αισθητικής αξίας.
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9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ &
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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. Γενικά το έργο

δεν θα προκαλέσει ανωμαλίες ή επικίνδυνες καταστάσεις ή αστάθεια του εδάφους.

9.4.2 Φάση Λειτουργίας

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, δεν αναμένεται καμία επίδραση στα εδαφολογικά,

γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής λόγω ότι δεν θα γίνονται περαιτέρω

εργασίες που να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

9.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9.5.1 Οικότοποι / Χλωρίδα - Πανίδα

9.5.1.1 Φάση Κατασκευής

Η κατασκευαστική περίοδος θα έχει μικρή διάρκεια και η κλίμακα των έργων είναι πολύ

περιορισμένη.

9.5.1.2 Φάση Λειτουργίας

Όπως προκύπει και από τη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Παράρτημα Ι), η επίδραση του

έργου στα δύο είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ εντός της οποίας βρίσκεται το γήπεδο θα είναι

μηδενική ή αμελητέα:

 Σε ότι αφορά το Κιρκινέζι, δεν αναμένεται να επηρεαστούν υφιστάμενα ή δυνητικά

ενδιαιτήματα αναπραγωγής, καθώς το γήπεδο του έργου δεν είναι μεταξύ των

προτιμήσεων του είδους. Σε ότι αφορά την Αετογερακίνα στο γήπεδο δεν εντοπίστηκαν

ενδιαιτήματα του είδους .

 Η τροφοληψία και των δύο ειδών δεν αναμένεται να επηρεαστεί, καθώς αφενός το έργο

καταλαμβάνει μικρή έκταση, αφετέρου κατά τη λειτουργία του δε δημιουργεί οχλήσεις

στην άμεση περίμετρό του.
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9.5.2 Δάση και δασικές εκτάσεις

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν δάση και δασικές εκτάσεις

9.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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.

9.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις στη φάση κατασκευής του έργου στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον είναι ως

επί το πλείστον θετικές καθώς θα δημιουργήσει απασχόληση και κύκλο εργασιών για

κατασκευαστές, προμηθευτές εξοπλισμού και μεταφορείς. Επιπλέον θα καταστήσει αποδοτικό

ένα ακινητοποιημένο περιουσιακό στοιχείο το οποίο φθίνει συνεχώς με την πάροδο του χρόνου.

9.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

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. Να σημειωθεί ότι οι προβλεπόμενες διαρομές 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. Έτσι για την λειτουργία της μονάδας δεν θα χρειαστεί να κατασκευαστούν μεγάλης

κλίμακας έργα υποδομής (οδοποιία, δίκτυο ηλεκτρισμού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών).
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9.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συμβολή του έργου στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον θα είναι θετική. Το ίδιο το

έργο δεν παράγει απόβλητα αλλά μέσω της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ συμβάλλει θετικά στο

εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο και τη μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου.

9.10ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

9.10.1 Φάση Κατασκευής

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 διαμόρφωσης εδάφους, καθώς επίσης και από

τη µεταφορά των σχετικών υλικών 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.

Μάλιστα με τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της σκόνης, τα οποία αποτελούν μέρος της ορθής

εργοταξιακής πρακτικής (π.χ. διαβροχή μετώπων καταδάφισης, 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.
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Καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων

Το μέγεθος και η διάρκεια των εκπομπών εξαρτάται από τη σύνθεση των απαιτούμενων

οχημάτων – μηχανημάτων κατασκευής (πχ. εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά κλπ) και το

χρονοδιάγραμμα 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.

Σκόνη

Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής του έργου εκτός από την κίνηση των οχημάτων αναμένεται

κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. 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.

Οι αναμενόμενες εκπομπές σκόνης θα αντιμετωπίζονται με περιοδική διαβροχή κατά τις

χωματουργικές εργασίες, αναλόγως και των καρικών συνθηκών και με κάλυψη των οχημάτων

που μεταφέρουν προϊόντα εκσκαφών. 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.

9.10.2 Φάση Λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται καμία απολύτως επίδραση στην ποιότητα του

αέρα.
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9.11ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ

9.11.1 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 κλπ) 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 Διάταγμα 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.

Πίνακας 9-1 Όρια Εκπομπών Θορύβου

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (DBA) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό 65

Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο εξίσου 55

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το αστικό 50

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
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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.

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 Δεικτών Αξιολόγησης και

Ανωτάτων Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών 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
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Για τον δείκτη Lnight τα 60 dBA

Τονίζεται ότι όλοι οι παραπάνω νέοι δείκτες οδικού θορύβου, καθώς και οι οριακές τους τιμές,

αναφέρονται μακροπρόθεσμες 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.

9.11.2 Φάση Λειτουργίας

Δεν αναμένεται καμία όχληση από τη λειτουργία της μονάδας σε ότι αφορά το θόρυβο, καθώς

δεν αναμένονται  εκπομπές θορύβου και δονήσεις.
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9.12ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Δεν αξιολογούνται επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τόσο στη φάση της

κατασκευής, όσο και στη φάση της λειτουργίας.

9.13ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ

9.13.1 Φάση Κατασκευής

9.13.1.1 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, σε συνδυασμό με την

προβλεπόμενη χρήση χημικών WC, μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια ότι δεν θα υπάρξει

ουσιαστικά καμία επίπτωση στο περιβάλλον.

9.13.1.2 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, 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. Τα αιωρούμενα

στερεά οφείλονται σε σωματίδια κυρίως από αδρανή υλικά (άμμος, τσιμέντο, μπάζα, χώματα

κ.λ.π) 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
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όμοια με αυτά που περιγράφονται στη συνέχεια, στην παράγραφο που αφορά τα ειδικά υγρά

απόβλητα.

9.13.1.3 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 μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο και

δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που προέρχονται από

τυχαία περιστατικά (διαρροές, βλάβες κλπ). 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.

9.13.2 Φάση Λειτουργίας

Η παραγωγική διεργασία δεν απαιτεί τη χρήση νερού, παρά μόνο για την περιοδική πλύση των

επιφανειών των πλαισιών για τον καθαρισμό τους από σκόνη και φυσικές ακαθαρσίες.
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9.14ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ανάλυση που έχει προηγηθεί, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στη φάση

της κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του έργου είναι μικρής σημασίας και έκτασης και

αντιμετωπίσιμες με υφιστάμενες τεχνολογίες και μέτρα.

Στη φάση της λειτουργίας ουσιαστικά δεν υφίστανται κανενός είδους περιβαλλοντικές οχλήσεις.

Ως έργο ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ βελτιώνει θετικά το ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς

υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα στα οποία αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα

αέρια του θερμοκηπίου.

Με βάση τα παραπάνω το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απόλυτα συμφέρον από περιβαλλοντικής

απόψεως, όχι μόνο γιατί οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις είναι μικρής έως αμελητέας έκτασης

και σημασίας, αλλά και γιατί συνεισφέρει στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Στο πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται εποπτικά οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

ανά κατηγορία. Επιπλέον αξιολογούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Χαρακτηρισμός: Θετικές, Ουδέτερες/Μηδενικές, Αρνητικές

 Μέγεθος: Ασθενείς, Μέτριες, Ισχυρές

 Διάρκεια: Βραχυπρόθεσμες, Μεσοπρόθεσμες, Μακροπρόθεσμες

 Ανάταξη: Προσωρινή, Μόνιμη, Σωρευτική
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Πίνακας 9-2 Σύνοψη & Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΑΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ /
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΑΧΥΠ. ΜΕΣΟΠ. ΜΑΚΡΟΠ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ

1. Κλιματικά & Βιοκλιματικά 
2. Μορφολογικά & Τοπιολογικά    
3. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
4. Φυσικό περιβάλλον 
5. Ανθρωπογενές περιβάλλον    
6. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις    
7. Τεχνικές υποδομές 
8. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον    
9. Ποιότητα του αέρα 
10. Θόρυβος, δονήσεις 
11. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
12. Επιφανειακά ύδατα 
13. Υπόγεια ύδατα 
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10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

10.1ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων, πέραν όσων έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της

εγκατάστασης.

10.2ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10.2.1 Φάση Κατασκευής

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων στα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και την αισθητική της

περιοχής προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:

 Βέλτιστος σχεδιασμός των έργων κατασκευής για το μετριασμό των μορφολογικών

αλλαγών όπου αυτό είναι εφικτό

 Σωστός προγραμματισμός εργασιών ώστε να μην παραμένουν συνεργεία, μηχανήματα,

εξοπλισμός, υλικά, απόβλητα στους χώρους του έργου για μεγάλα χρονικά διαστήματα

 Τήρηση των ορίων των εργοταξιακών χώρων και προκαθορισμός δρόμων/διαδρόμων

μετακίνησης για να μην επηρεάζονται οι γύρω χώροι

 Εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων

 Πλήρης αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων, βοηθητικών χώρων εργασίας και

προσωρινών χώρων αποθήκευσης υλικών, κλπ

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 κλπ 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 αυτοφυών
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ομάδων φυτών τυπικών 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

Δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.
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10.3ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ &
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 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

 Εγκατάσταση εξοπλισμού

 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Οι κυριότερες επιπτώσεις στο έδαφος και το υπέδαφος από την κατασκευή του έργου

εντοπίζονται στις εκσκαφές και γενικά στις χωματουργικές εργασίες που πρόκειται να

απαιτηθούν για την κατασκευή του. Διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις και υπερκαλύψεις του

επιφανειακού στρώματος των χώρων του έργου θα υπάρξουν λόγω της ίδιας της φύσης του. Το

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αφορούν διαμόρφωση του εδάφους. Η κάθε είδους

παρέμβαση αναμένεται να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό προκειμένου να

αποφευχθούν οι όποιες περιττές διαταράξεις λόγω άσκοπων εκχερσώσεων φυτεμένων εδαφών

και άσκοπων μετακινήσεων ή αποθέσεων (τόσο μόνιµων όσο και προσωρινών) μεγάλων

εδαφικών μαζών.

Να σημειωθεί ότι το έργο δεν αναμένεται να επιφέρει κανενός είδους καταστροφή, επικάλυψη ή

αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού. Επίσης, δεν

αναμένεται να προκληθούν ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη

των πετρωμάτων και ούτε και η πορεία ή η κατεύθυνση της ενεργού κοίτης υδατορεμάτων.

10.3.2 Φάση Λειτουργίας

Δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων, πέραν όσων έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της

εγκατάστασης.
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10.4ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 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:

 κατά το σχεδιασμό του έργου να επιδιωχθεί η αποψίλωση της ελάχιστης απαιτούμενης

φυσικής βλάστησης

 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

 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

10.4.2 Φάση Λειτουργίας

Στη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

10.5ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 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 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.

10.5.2 Φάση Λειτουργίας

Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων καθώς δεν αναμένονται σχετικές επιπτώσεις.
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10.6ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί ώς θετικές και κατά συνέπεια δεν

απαιτείται η λήψη μέτρων.

10.7ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων καθώς δεν αναμένονται σχετικές επιπτώσεις.

10.8ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιπτώσεις σε ότι αφορά τη συσχέτιση με ανθρωπογενείς πιέσεις προς το περιβάλλον έχουν

αξιολογηθεί ώς θετικές και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η λήψη μέτρων.
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10.9ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 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 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,

το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται πριν τη λήξη του, ώστε οι εκπομπές αέριων ρύπων να

βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

 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.

 Αλλά 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).
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- 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).

- Δομικά υλικά όπως κόλλες, επιχρίσματα και βαφές, θα πρέπει να επιλέγονται

συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το βαθμό περιορισμού των εκπεμπόμενων από

αυτά οργανικών διαλυτών.

10.9.2 Φάση Λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα.
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10.10ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ

10.10.1 Φάση Κατασκευής

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

 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

Δεν υφισταται εξοπλισμός ή άλλες διαδικασίες που να παράγουν θόρυβο κατά τη λειτουργία της

εγκατάστασης.
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10.11ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων καθώς δεν αναμένονται σχετικές επιπτώσεις.

10.12ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ

10.12.1 Φάση Κατασκευής

 Για τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία, τα αστικά λύματα δεν θα διατίθενται

ανεξέλεγκτα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας

 Θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των δανειοθαλάμων, με τυχόν προστατευτικές

τάφρους ή με άλλα μέσα, για να αποφευχθεί η έντονη παράσυρση στερεών σωματιδίων

 Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν θα πρέπει να αποφεύγεται

να γίνονται εργασίες κατεδαφίσεων και εκσκαφών κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων

στην περιοχή

 Οι προσωρινές θέσεις απόθεσης εκχωμάτων ή υλικών εκσκαφής δεν πρέπει να βρίσκονται

σε τμήματα διέλευσης απορροών ή σε υδατορέμματα

 Για την αποφυγή διαρροής καυσίμων ή λιπαντικών θα υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα

προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) μέσω των

οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των διαρρεόντων

καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει θα

συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053. Τα αποθηκευμένα απορροφητικά υλικά θα

ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πιθανά αυξημένα ποσοστά υγρασίας, από

αστάθμητους παράγοντες (π.χ. προσρόφηση, ως συνέπεια διαρροής νερού). Σε

περίπτωση χρήσης απορροφητικών υλικών αυξημένης περιεκτικότητας σε υγρασία, η

αποτελεσματικότητα αναμένεται να είναι σαφώς μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Για το

λόγο αυτό θα αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό.

 Δεν θα πραματοποιούνται πλύσεις μηχανημάτων και οχημάτων στον εργοταξιακό χώρο.

 Καμία συντήρηση των κινητών μηχανημάτων δεν θα γίνεται στο χώρο των εργασιών

κατασκευής. Τα φορτηγά και τα λοιπά μηχανήματα θα πρέπει να συντηρούνται στα

κεντρικά εργοτάξια των κατασκευαστών, όπου θα πρέπει να γίνεται πιστή τήρηση του Π.Δ.

82 (ΦΕΚ Α΄64/2.3.2004) για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και των

καυσίμων των μηχανημάτων των εργοταξίων καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
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10.12.2 Φάση Λειτουργίας

Δεν αναμένεται η παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία.

Ο Μελετητής Για την Επιχείρηση

.
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η φύση του έργου και της λειτουργίας του είναι τέτοιες που μέτρα περιβαλλοντικής

διαχείρισης και παρακολούθησης ουσιαστικά τίθενται μόνο στη φάση της κατασκευής.

Πίνακας 11-1 Μέτρα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη φάση της κατασκευής

αα ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.

ΥΓ
ΡΑ

 Α
Π

Ο
Β

ΛΗ
ΤΑ

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 ώς επικίνδυνα 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. Χρήση εργοταξιακών WC χημικής επεξεργασίας

5.

ΣΤ
ΕΡ

ΕΑ
 Α

Π
Ο

Β
ΛΗ

ΤΑ

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση οποιουδήποτε είδους στερεού

αποβλήτων, των προϊόντων κατεδαφίσεων και εκσκαφών

συμπεριλαμβανομένων

6. Σε κάθε φάση των εργασιών θα γίνεται εκτίμηση του ΕΚΑ στον οποίο θα

κατατάσσονται τα παραγόμενα απόβλητα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την

αναγνώριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων

7. Τα μή ανακυκλωσιμα στερεά απόβλητα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους

και να απομακρύνονται μέσω του συστήματος αποκομιδής του Δ.

Λαρισαίων ή αδειοδοτημένου διαχειριστή

8. Τα ανακυκλώσιμα στερεά να συλλέγονται ξεχωριστά ανά κατηγορία

(τουλάχιστο γυαλί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλα) και να παραδίδονται σε

αδειοδοτημένους κατά περίπτωση συλλέκτες – συστήματα εναλλακτικής

διαχείρισης

9. Να υπάρχει καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων των υλικών που

απομακρύνονται ώς στερεά απόβλητα
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αα ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

10.
Α

ΕΡ
ΙΑ

 Ρ
ΥΠ

Α
Ν

ΣΗ
Έλεγχος και καταγραφή της καταλληλότητας και των πιστοποιήσεων των

οχημάτων και μηχανημάτων.

11. Οι μεταφορές χαλαρών υλικών να πραγματοποιούνται με καλυμμένα

φορτηγά

12. 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.

13. Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικού ή καυσίμου σε ανοικτές εστίες.

Πίνακας 11-2 Πίνακας σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης

αα ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αναγνώριση και κατάταξη σε ΕΚΑ

Ημερήσια Τήρηση αρχείου συνοδευτικών

εγγράφων και πίνακα

παρακολούθησης ποσοτήτων

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αναγνώριση και κατάταξη σε ΕΚΑ

Κάθε φόρτωση Τήρηση αρχείου συνοδευτικών

εγγράφων και πίνακα

παρακολούθησης ποσοτήτων

3. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μετρήσεις θορύβου εντός και στα

όρια της εγκατάστασης

1 ανά

εβδομάδα

Τήρηση αρχείου μετρήσεων

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Μετρήσεις θορύβου εντός και στα

όρια της εγκατάστασης

1 ανά έτος Τήρηση αρχείου μετρήσεων



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 122
Έκδοση: 01

12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ &
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ

Το έργο του φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να θεωρηθεί περιβαλλοντικά

θετικό καθώς:

 Δεν παράγει επιπλέον απόβλητα ή άλλη περιβαλλοντική όχληση

 Είναι απόλυτα συμβατό με τις ισχύουσες στην περιοχή χωροταξικές ρυθμίσεις

 Συμβάλλει θετικά στη συμμετοχή των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο και τη μείωση

της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου

Για το σύνολο των αναγνωριζόμενων και αξιολογούμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

υπάρχουν επαρκή μέτρα μείωσης, αντιμετώπισης και διαχείρισης, τα οποία είτε έχουν

ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του έργου, είτε έχουν διατυπωθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 10 της

μελέτης.

Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

αφορούν κυρίως τη φάση της κατασκευής και εν πολλοίς αποτελούν τα συνήθη μέτρα και όρους

για την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου μικρής έκτασης και σύντομης χρονικής διάρκειας.
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13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και χάρτες από διάφορες

μελέτες και εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια που αφορούν την περιοχή. Συγκεκριμένα:

 5625/59708/28-9-2009 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 523 ΑΑΠΘ/9-10-

2009) περί «Έγκρισης Αναθεώρησης και Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

(ΓΠΣ) Δήμου Λαρισαίων»

 ΚΥΑ 49828/12-11/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008), «Έγκριση ειδικού πλαισίου

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019, Α’ Φάση Στρατηγικός

σχεδιασμός (2015)

 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας

Θεσσαλίας ( ΦΕΚ 1484Β – 2003)

 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (2006,

2016)

 Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (2017)

Κατά την εκπόνηση δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα.
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14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εικόνα 14-1: Σκαρίφημα θέσεων λήψης φωτογραφιών
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Εικόνα 14-2: Φωτογραφία 1

Εικόνα 14-3: Φωτογραφία 2
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Εικόνα 14-4: Φωτογραφία 3

Εικόνα 14-5: Φωτογραφία 4



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 10MW --- ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερομηνία: 17/3/2020 127
Έκδοση: 01

15 ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ
Οι χάρτες και τα σχέδια της μελέτης παρατίθενται στο αντίστοιχο Παράρτημα.

Περιλαμβάνουν:

1. Τοπογραφικό διάγραμμα & Χάρτης προσανατολισμού

2. Διάταξη τοποθέτησης των φωτοβολταικών στοιχείων
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