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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Το ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑΣ – ΜΑΥΡΗΣ εδρεύει στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας του Δήμου Ζηρού και 

αποτελείται από αντλιοστάσια εποχιακής λειτουργίας, τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με την 

μελέτη που εκπονήθηκε για το έργο υπάρχουν υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος λόγω 

της μεγάλης έκτασης της περιοχής άρδευσης αλλά και της ισχύος των αντλιών που απαιτούνται. 

Υλοποιώντας το εν λόγω έργο επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους άρδευσης καθώς και η μείωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αντλιοστασίων καθιστώντας τα φιλικότερα προς το 

περιβάλλον μιας και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Όπως είναι γνωστό η πρώτη ύλη για την ηλιακή ηλεκτροπαραγωγή είναι ο ήλιος ο οποίος είναι 

ένας φυσικός ενεργειακός ανανεώσιμος πόρος. Για το λόγο αυτό η λειτουργία φωτοβολταϊκού 

σταθμού δεν προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον, αντιθέτως επιδρά ευνοϊκά σε αυτό με τη μείωση 

εκπομπής ρύπων αφού αντικαθιστά με την ηλιακή ενέργεια την καύση άλλων πρώτων υλών για 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.    

 

 

 

 

 

Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 
 
Ο προαναφερόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί σε περιοχή δημοτικής 

εκμετάλλευσης έκτασης 50.007,98 τ.μ. Η περιοχή βρίσκεται στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας του δήμου 

Ζηρού (εκτός οικισμού) με τοπονύμιο ‘‘ Άγιος Κωνσταντίνος ’’. Αποτελεί τμήμα του ΚΑΕΚ: 

400160504001/0/0 και βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου Natura 2000. 

Το μέγιστο ύψος της εδαφικής έκτασης του έργου είναι 175,50 μέτρα από τη στάθμη θαλάσσης 

και το ελάχιστο ύψος 141,09 μέτρα ομοίως από τη στάθμη θαλάσσης.  

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                                                                           ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                                                           26833-06705/6947-344202 

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ                                                                    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

                                                                                                                         3 
                                                                  

 

Απόσπασμα δορυφορικής αποκεικόνισης Εθνικού Κτηματολογίου. 

 

 

Απόσπασμα δορυφορικής αποκεικόνισης Εθνικού Κτηματολογίου. (ευρύτερη περιοχή) 
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου το σύστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί έχει σκοπό την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της ηλιακής ενέργειας και την ομαλή τροφοδοσία του στο 

δημόσιο δίκτυο. Η συνολική ονομαστική ισχύς του εν λόγω φωτοβολταϊκού συστήματος θα είναι 

1,50 MWp. 

Οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες (πάνελ) που θα εγκατασταθούν θα είναι σύχρονες τελευταίας 

τεχνολογίας με ονομαστική ισχύ 250 Wp το κάθε πάνελ. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν έξι 

χιλιάδες (6000) τεμάχια φωτοβολταϊκών πάνελ τα οποία θα καλύπτουν έκταση 10.060,05 

τετραγωνικών μέτρων. 

 

 

 

 

Επιπλέον θα εγκατασταθούν μετατροπείς (inverters) υψηλής ποιότητας και απόδοσης συνολικής 

ποσότητας ογδόντα εννέα (89) τεμαχίων. 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα παρακολουθείται συνεχώς από ειδικό εξελιγμένο σύστημα ελέγχου 

και μετρήσεων με δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένης τηλεπαρακολούθησης της εγκατάστασης. 

Επίσης έμφαση θα δοθεί και στην ηλεκτρική καλωδίωση που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία της εγκατάστασης. 
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού βρίσκεται εκτός του 

οικισμού Θεσπρωτικού σε έκταση δημοτικής εκμετάλλευσης. Για την εγκατάσταση και λειτουργία 

του εν λόγω σταθμού απαιτείται μια σειρά εργασιών οι οποίες περιγράφονται. 

 

 

Δ.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

 

Ο χώρος όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός βρίσκεται σε λόφο. Αρχικά με τη χρήση 

μηχανικών μέσων (χωματουργικά μηχανήματα) θα γίνει: 

➢ καθαρισμός του χώρου, δηλαδή θα απομακρυνθούν πάσης φύσεως φυτά όπως παλίουροι 

(κοινώς παλιούρι) που υπάρχουν στην έκταση των 50.007,98 τ.μ. που προορίζεται για τον 

προαναφερόμενο σταθμό. Οι παλίουροι (παλιούρια) είναι θάμνοι ή μικρά δέντρα των 

οποίων το ύψος κυμαίνεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέτρα.  

➢ Στη συνέχεια ή παράλληλα με τις ανωτέρω εργασίες καθαρισμού θα γίνει και εκβραχισμός 

όπου απαιτείται. Με λίγα λόγια, με τη χρήση χωματουργικού μηχανήματος θα 

απομακρυνθούν τυχόν μικροί βράχοι και πέτρες έτσι ώστε να γίνει ομαλοποίηση του 

εδάφους. 

 

 

 

Για την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΥΤΕ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ πέρα από τις ανωτέρω εργασίες καθαρισμού και εξομάλυσης 

του χώρου καθώς και από κάποιες απαραίτητες εργασίες μικρής έκτασης που περιγράφονται σε 

επόμενη παράγραφο. Συμπληρωματικά, στην έννοια της εξομάλυνσης περιλαμβάνονται και οι 

εργασίες για μικρές διαμορφώσεις του εδάφους, όπου χρειαστεί τοπικά, μέχρι συν/πλην 0,80 μ. 

από το φυσικό έδαφος. Οι εργασίες αυτές σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 δεν απαιτούν την έκδοση 

οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. 
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Δ.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

 

Περιμετρικά της έκτασης όπου πρόκειται να κατασκευαστεί ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός θα 

κατασκευαστεί περίφραξη. Η περίφραξη αυτή θα αποτελείται  από πλέγμα γαλβανιζέ με ενδεικτικό 

άνοιγμα οπής 50x50mm, ενδεικτικού πάχους 2.50mm και ύψους 2μ. Η στήρηξή θα γίνει με 

σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3μ πακτωμένοι κατά 50 εκατοστά περίπου στο έδαφος. Δεν θα γίνει 

κατασκευή σενάζ και χρήση σκυροδέματος στην βάση στήρηξης των σωλήνων. Οι σωλήνες 

στήριξης του πλέγματος θα τοποθετηθούν με την μέθοδο της πασαλόμπηξης.  

Στην απόληξη της η περίφραξη θα είναι κεκλιμένη κατά 40Ο περίπου με φορα προς τον 

φωτοβολταϊκό σταθμο. Εκεί θα τοποθετηθούν τρείς σειρές από αγκαθωτό σύρμα.  

 

 

Δ.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο δεν θα γίνουν εκσκαφές που να αλλάζουν την 

κλιση του εδάφους. Συνεπώς τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (πάνελ) θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να 

ακολουθούν την φυσική κλίση του εδάφους. Τα πάνελ θα τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλικές 

βάσεις οι οποίες με τη μέθοδο της πασαλόμπηξης με γεώβιδες θα πακτωθούν στο έδαφος. 

Επομένως δεν θα γίνει χρήση οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος για στήρηξη ή και θεμελίωση 

των βάσεων των πάνελ.  

 

 

Δ.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

 

Για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι απαραίτητη η κατασκευή τριών (3)  

προκατασκευασμένων οικίσκων οικίσκων. Η έδραση του οικίσκου θαν γίνει με βάση από μπετό 

καθαριότητας ενραφιασμένη κατά 10cm. Οι βοηθητικοί οικίσκοι καλύπτουν τις ανάγκες της 

εγκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης προσφέροντας ασφάλεια, 

εργονομία και σταγανότητα. 
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Δ.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

 

Οι καλωδιώσεις του έργου, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εγκατάστασης, θα είναι 

υπόγειες. Δηλαδή, θα δημιουργηθούν φρεάτια όδευσης των καλωδίων ανοίγματος 0,30μ και 

βάθους 0,50μ όπου μέσα σε αυτά τοποθετούνται σωλήνες προστασίας των καλωδίων. Τα 

προϊόντα εκσκαφών των εν λόγω φρεατίων δεν θα απομακρυνθούν για το λόγο ότι μετά την 

τοποθέτηση των καλωδίων η πλήρωση των φρεατίων θα γίνει με το χώμα που αφαιρέθηκε. 

Συνεπώς δεν θα έχουμε απόβλητα εκσκαφών.  

 

 

Δ.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με το έντυπο επισκόπησης της ΔΕΗ. Κατασκευάζεται από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και δίπλα του κατασκευάζεται φρεάτιο για την όδευση των καλωδίων. 

 

 

Δ.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού με τις κατάλληλες συμάνσεις προς αποφυγή 

εισβολέων. Για την πλήρη εποπτεία του χώρου ενδείκνυται να τοποθετηθούν κάμερες κατάλληλες 

για εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας και κυρίως για νυχτερινή λειτουργία. 

 

 

Δ.8 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

Προβολείς τεχνολογίας LED για υψηλότερη απόδοση και οικονομία ενδείκνυται να τοποθετηθούν 

περιμετρικά του φωτοβολταϊκού σταθμού. Οι εν λόγω προβολείς θα λειτουργούν αυτόματα τη 

νύχτα σε περίπτωση που οι αισθητήρες συναγερμού εντοπίσουν κίνηση. 
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Δ.9 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Για την προστασία του φωτοβολταϊκού σταθμού πα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες οι 

οποίοι θα καλύπτουν τις εγκλαταστάσεις του σταθμού. Ο αριθμός και η χωροθέτηση των 

πυροσβεστήρων θα καθοριστεί από τους αρμδόδιους. 

 

 

Ε. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω 

φωτοβολταϊκού σταθμού θα γίνονται πάντα ύστερα από σχετικές αδειοδοτήσεις από δημόσιες τις 

δημόσιες υπηρεσίες (πχ πολεοδομία) όπου απαιτείται.  

 

 

ΣΤ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

➢ Προϊόντα Εκσκαφών 

Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος 

και οποιαδήποτε άλλα υλικά που μπορεί να προκύψουν από εκσκαφές. Τα άχρηστα υλικά 

εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα. Η σύσταση των 

υλικών εκσκαφών εξαρτάται σημαντικά από τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής. 

 

 

➢ Εργοταξιακά απόβλητα 

Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, 

χρώματα, βερνίκια, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία 

εργοταξίων κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και 

ανακαίνισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες ποσότητες άχρηστων υλικών στα εργοτάξια 

αποτελούν τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού εγκαταστάσεων. 
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ΣΤ.1 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Τα στερεά απόβλητα τόσο της διαμόρφωσης του χώρου όσο και των άλλων επί μέρους εργασιών 

(φυτά, πέτρες, καλώδια, χαρτιά κτλ) θα φορτωθούν σε φορτηγά οχήματα. Η απόθεσή τους δεν θα 

γίνει σε μη νόμιμο χώρο. Δηλαδή, θα υπογραφεί σύμβαση με αναγνωρισμένη εταιρεία (ιδιωτική ή 

μη) διαχείρησης και ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών και κατασκευών (μπάζα) η οποία θα τα 

διαχειριστεί μετά την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του έργου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 

υπάρχει ανεξέλεγκτη ρίψη των αποβλήτων αυτών προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος. 

 

 

Ζ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 
Ζ.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 
Οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού 

μπορούν να χαρακτηρισθούν στο σύνολό τους ως ελάχιστες. Οι επιπτώσεις αυτές είναι κυρίως οι 

περιορισμένες οχλήσεις θορύβου και σκόνης κατά την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, 

η αφαίρεση βλάστησης και ο κίνδυνος από εκπομπές αέριων ρύπων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η 

αισθητική όψη του φωτοβολταϊκού πάρκου μπορεί να είναι μία επιπρόσθετη επίπτωση η οποία 

όμως κρίνεται πάντα με υποκειμενικά κριτήρια του κάθε ανθρώπου. 

 

 

Ζ.2 ΘΟΡΥΒΟΣ 

 

Η λειτουργία του ΦΒ πάρκου δεν προκαλεί θορύβους καθώς δεν υπάρχουν κινούμενα μηχανικά 

μέρη στα ΦΒ πλαίσια και ούτε προβλέπεται να γίνονται οποιεσδήποτε θορυβώδης εργασίες. 

Τα τοπικά επίπεδα θορύβου στην περιοχή εγκατάστασης αναμένεται να αυξηθούν μόνο κατά τις 

κατασκευαστικές εργασίες και τις εργασίες καθαρισμού και εξομάλυνσης του χώρου. Παρόλα αυτά 

δεν αναμένεται να προκληθεί οποιαδήποτε όχληση λόγω της απόστασης από κατοικημένες 

περιοχές. 
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Ζ.3 ΟΣΜΕΣ 

 

Δεν υπάρχει δημιουργία οσμών κατά τη κατασκευή, κατά τη λειτουργία ή κατά το τερματισμό 

λειτουργίας του προτεινόμενου έργου. 

 

 

Ζ.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αέριες εκπομπές κατά τις κατασκευαστικές εργασίες θεωρείται 

αμελητέα καθώς ο όγκος εργασιών και η διακίνηση οχημάτων καθόλη τη διάρκεια των εργασιών  

θα είναι σχετικά περιορισμένη. Παρόλα αυτά, προτείνεται να γίνει προγραμματισμός των εργασιών 

έτσι ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατό η διακίνηση οχημάτων.  

Τα επίπεδα σκόνης κατά τις κατασκευαστικές εργασίες και τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου 

εκτιμάται ότι δεν θα αυξηθούν σημαντικά. Όμως σε περίπτωση που τα επίπεδα σκόνης είναι 

αυξημένα στο χώρο του εργοταξίου προτείνεται να καταβρεχτούν οι χωμάτινες επιφάνειες για να 

περιοριστεί ο ρυθμός εκπομπής σκόνης. 

Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα υπάρχουν αέριες εκπομπές ή εκπομπές 

σκόνης. 

 

 

Ζ.5 ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 

Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες δεν αναμένεται ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση στους 

υδάτινους αποδέκτες.  

Κατά τη λειτουργία του έργου, η μόνη δραστηριότητα στην οποία θα υπάρχει χρήση νερού είναι 

κατά το καθαρισμό των πλαισίων για την απομάκρυνση της σκόνης (καθαρισμός). Για να μην 

υπάρχει επίπτωση στους υδάτινους αποδέκτες προτείνεται όπως για τον καθαρισμό των πλαισίων 

να χρησιμοποιείται μόνο νερό και όχι μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό/υγρό καθαρισμού. 

Οι επιπτώσεις στο έδαφος θα είναι μηδαμινές καθώς οι εργασίες που απαιτούνται για τη 

διαμόρφωση του χώρου είναι είναι ο καθαρισμός αυτού και η εξομάλυνσή του. 
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Ζ.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

 

Η κατασκευή και λειτουργία του ΦΒ πάρκου δεν αναμένεται να επιφέρει οποιεσδήποτε επιπτώσεις 

στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ή στη δημόσια υγεία. Η μόνη περίπτωση στην οποία θα 

δημιουργηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι σε περίπτωση πυρκαγιάς στο ΦΒ πάρκο. 

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών από Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι περιορισμένος. Στις ακραίες 

εκείνες περιπτώσεις, η πρόκληση πυρκαγιάς μπορεί να προέλθει ως αποτέλεσμα είτε κακού 

σχεδιασμού είτε κακής συντήρησης των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

Ζ.7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και εγκατάστασης οι κίνδυνοι είναι τυπικοί όπως και για κάθε 

εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας. Εν τούτοις το συνεχές ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα είναι περισσότερο επικίνδυνο από το ισοδύναμο εναλλασσόμενο και για το λόγο αυτό 

απαιτείται κάποια επιπλέον προστασία. Η εγκατάσταση του ΦΒ πάρκου θα γίνει από εξειδικευμένο 

και έμπειρο προσωπικό έτσι θεωρείται ότι ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος. 

 

 

Ζ.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 

 

Στην περιοχή εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν υπάρχουν αξιοθέατα, ώστε να 

προκύπτει θέμα παρεμπόδισης της θέας. 

 

 

Ζ.9 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Οι ανακλάσεις ηλιακής ακτινοβολίας από φωτοβολταϊκά πάνελ είναι περιορισμένες. Αυτό οφείλεται 

στην ιδιότητα των πάνελ να συλλέγουν την ακτινοβολία και όχι να την ανακλούν. Επομένως δεν 

αναμένονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις από ανακλάσεις λόγω της παρουσίας του έργου στην 

περιοχή. 
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Ζ.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Το εν λόγω έργο θα χρησιμοποιήσει σαν πρώτη ύλη μόνο τον ήλιο, συνεπώς καμία αύξηση χρήσης 

ή εξάντληση οπιουδήποτε φυσικού πόρου μπορεί να προκύψει. 

 

 

 

-  Ο  - 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



 

 


