ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 2εο / 23-2-2011 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 23 Φεβξνπαξίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα
11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζ εο Λίκλεο Βηζησλίδαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε 2ε/2011 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ (Δζληθφ
Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο), θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 3618 / 14-022011 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε.
Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
θ. Υατηίδεο

Γεκήηξηνο,

Πνιηηηθφο

Μεραληθφο,

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
θα. Γεσξγνχζε–αββίδε Εσή, Γαζάξρεο

εθπξφζσπνο

Καβάιαο,

Τπνπξγείνπ

εθπξφζσπνο

ηεο

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
θ. Γξεγνξφπνπινο
Ρνδφπεο.

Παλαγηψηεο, Ννκαξρηαθφο χκβνπινο, εθπξφζσπνο Ν.Α.

θ. Λίηζνο Δπάγγεινο Γήκαξρνο Αηγείξνπ, εθπξφζσπνο ησλ Ο.Σ.Α. Ν. Ρνδφπεο.
θ. Μηραειίδεο άββαο Γήκαξρνο Νέζηνπ, εθπξφζσπνο ησλ Ο.Σ.Α. Ν. Καβάιαο.
θ. Γεξκαληδίδεο

Νηθφιανο εθπαηδεπηηθφο, εθπξφζσπνο Οηθνινγηθψλ Με

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ.
θ. Μπαιάζεο ηέιηνο Πξφεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνχ θαη Ηρζπνηξνθηθνχ πλεηαηξηζκνχ
Βηζησλίδαο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.

ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο :
Δπηθ. Καζ. πιαίνο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.
Δπηθ. Καζ. Γθατληαηδήο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.
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Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Φ.Γ. Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε, ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θαο Γεσξγνχζε
αββίδε Εσή, ησλ κειψλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δπηθ. Καζ. πιαίνπ
Γεψξγηνπ θαη Δπηθ. Καζ. Γθατηαηδή Γεψξγηνπ κε ηνλ θ. Αιεμίνπ πχξν πνπ αλήθεη
ζηελ νκάδα κειεηεηψλ ησλ δχν μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (230 θιηλψλ ηελ παξαιία
Μπξσδάηνπ, πξψελ θάκπηλγθ θαη 280 θιηλψλ ζηελ παξαιία Μαγγάλσλ, πξψελ
θάκπηλγθ) πνπ αηηήζεθαλ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Φ.Γ. ζηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ πνπ θαηέζεζαλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (αξ. πξση. νηθ.166573/2780 /
13-10-2010 ΤΠΔΚΑ, & νηθ.166574/2781 / 13-10-2010 ΤΠΔΚΑ).
1ν Θέκα: Παξνπζίαζε κειέηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαιακώλσλ ηεο ιίκλεο
Ιζκαξίδαο.
Αναβλήθηκε λόγω αδσναμίας προζέλεσζης ηης ειζηγήηριας ηης μελέηης κας
Παναγιωηοπούλοσ Μαρίας.
2ν Θέκα: Λνηπά ζέκαηα.
1. πλάληεζε Πξνέδξσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Φ.Γ. Γξ. Μάλν Κνπηξάθε λα εθπξνζσπήζεη ην Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ Βηζ ησλίδαο
Ηζκαξίδαο ζηε ζπλάληεζε ησλ Πξνέδξσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ, ζηε Θεο/λίθε ζηηο 25/2/2011 θαη ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κεηαθίλεζήο
ηνπ απφ ην ΣΓ ΔΠΠΔΡΑΑ, Τπνέξγν 1..
2. Δλεκέξσζε θαη έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φ.Γ. γηα ηε
ζπλάληεζε ηνπ κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ζηελ έδξα ηεο Δ ηαηξείαο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Αζήλα) θαη ιφγσ
ηεο αλαβνιήο ηεο, έδσζαλ εληνιή λα δηαηεξεζεί ζε ηζρχ ην εηζηηήξην κ εηαθνξάο
γηα κειινληηθή ρξήζε πξνο φθεινο ηνπ Φ.Γ. Δπίζεο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ
Πξφεδξν Γξ. Μάλν Κνπηξάθε ζην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ζα έρεη κε ην
πξνεδξείν ηεο ΔΔΣΑΑ λα ζπδεηήζεη κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία θπηνθξάθηε ζηα
βφξεηα φξηα ηνπ θάκπηλγθ πξνο ηελ πιεπξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο Ξεξνιίκλε, έηζη
ψζηε λα κεησζεί ε φριεζε ησλ πηελψλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο
ηνπ «θάκπηλγθ».
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3. Καηαγγειία από ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία (Δ.Ο.Δ.) ζρεηηθά κε ηε
ζαλάησζε αξγπξνπειεθάλσλ εληόο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απαληήζνπλ εγγξάθσο ζηελ
θαηαγγειία ηεο ΔΟΔ (θαη ζε φινπο ηνπο παξαιήπηεο ηεο επηζηνιήο), φπνπ ζα
παξαηίζεληαη ρξνληθά ηα πεξηζηαηηθά θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ΦΓ, ελψ ζα ηνλίδεηαη ην
πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ςαξάδσλ ησλ ιηκλνζαιαζζψλ κε ηα
ςαξνθάγα πνπιηά θαη εηδηθά ηνπο θνξκνξάλνπο (ηεο νπνίαο ζχγθξνπζεο
παξάπιεπξα ζχκαηα απνηεινχλ νη πειεθάλνη πνπ βξέζεθαλ λεθξνί) θαη νη ιχζεηο
πνπ έπξεπε λα είραλ δξνκνινγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζηηο νπνίεο
ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ΜΚΟ φπσο ε ΔΟΔ, αληί λα ζηνρνπνηνχλ ζπλνιηθά
ηνπο ςαξάδεο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ πνπ απνδεδεηγκέλα απνηεινχλ ηνπο
θαιχηεξνπο ζπκκάρνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ ιηκλνζαιαζζψλ.
3ν Θέκα: Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο
ρξήζεο¨ από ηνλ θ Αζαλάζαξν Αζαλάζην¨ ζην αγξόθηεκα Παγνπξίσλ
ηνπ Γ. Κνκνηελήο Ν. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησ λ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.
Σελ απαγφξεπζε άξδεπζεο θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη
16:00) γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.
Σελ απνζηνιή ζηνλ Φ.Γ.
o ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (KWh) ηεο γεψηξεζεο
(θσηνηππία ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΖ)
o ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο γεψηξεζεο


ηζρχο (hp ή KW)



κέγηζηε αληιεηηθή ηθαλφηεηα (m3/hr ιεηηνπξγίαο)

Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Φ.Γ. ηφζν ησλ ηζηνξηθψλ φζν θαη ησλ κειινληηθψλ
κεηξήζεσλ ή/θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ λεξνχ ηεο γεψηξεζεο.
Δλεκέξσζε ηνπ ΦΓ εάλ επηζπκεί ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα εληαρζεί ζην Γίθηπν
Καηαγξαθήο Φπζηθνρεκηθψλ Παξακέηξσλ Γεσηξήζεσλ ΔΠ ΑΜΑΘ.
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Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο
άξδεπζεο ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
2. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο
από ηνλ θ Πιαηή Αληώλην¨ ζην αγξόθηεκα Μάλδξαο ηνπ Γ. Αβδήξσλ Ν.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ε κειέηε βξίζθεηαη εθηφο νξίσλ ηνπ
ΔΠΑΜΑΘ νπφηε δελ απαηηείηαη ε έθδνζε γλσκνδφηεζεο απφ κέξνπο ηνπ ΦΓ.
3. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο από ηνλ θ
Μπάηδην Ισάλλε¨ ζην αγξόθηεκα Μσζατθό ηνπ Γ. Ιάζκνπ Ν. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
4. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο¨ αξδεπηηθήο ρξήζεο από ηνλ θ
Γνθνύηζε Κσλ/λν ζην αγξόθηεκα Ίκεξνπ ζην Ν. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
5. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Θενδσξίδε Αζαλάζην ζην αγξόθηεκα Κνπηζνύ ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ζην
Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
6. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Θενδσξίδε Αζαλάζην ζην αγξόθηεκα πδηλήο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ζην
Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
7. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Θενδσξίδε Μεραήι ζην αγξόθηεκα πδηλήο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ζην Ν.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
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Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
8. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο ¨ από ηελ
θα Θενδσξίδνπ Υξπζάλζε ζην αγξόθηεκα πδηλήο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ
ζην Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
9. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο
από ηνλ θ Ράπηή Γεκήηξην¨ ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ Γ. Σνπείξνπ Ν.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα δεηήζνπλ επηπιένλ δεδνκέλα ζρεηηθά
κε ηελ αθξηβή ζέζε γεψηξεζεο ηνπ δηπιαλνχ αγξνθηήκαηνο (ηδηνθηεζίαο
Υνπζείλνγινπ) θαζψο είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη γεψηξεζε ζε απφζηαζε 53
κέηξσλ απφ ηε πξνηεηλφκελε ζέζε αλφξπμεο.
10. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ
Κώζηνγινπ Γεώξγην ζην αγξόθηεκα πδηλήο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ζην
Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, κε ηελ
πξνυπφζεζε ηε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ., δηφηη ζε
απφζηαζε 96 κέηξσλ ππάξρεη άιιε γεψηξεζε (ηδηνθηεζία Παπαδφπνπινπ).
11. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηελ
θα Γθιαβίλε Υξπζνύια ζην αγξόθηεκα Κνπηζνύ ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ
ζην Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ε κειέηε βξίζθεηαη εθηφο νξίσλ ηνπ
ΔΠ ΑΜΑΘ.
12. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ

Φσηνβνιηατθνύ

ηαζκνύ ηζρύνο 99 KW¨ από ηνλ θ. Πνιπηζάθε Θεόδσξνπ ζην
αγξόθηεκα Μεηξηθνύ ηνπ Γήκνπ Αηγείξνπ ζην Ν. Ρνδόπεο».
ΑΠΟΦΑΖ
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Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάηνπο
10 κέηξσλ.
Να ππάξρεη δέζκεπζε φηη νη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ,
αθηηλνβνιία, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη θάζε εμάκελν ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα ππάξρεη δέζκεπζε φηη ζα
απνκαθξπλζνχλ απφ ην γήπεδν φιεο νη ππφγεηεο θαη ππέξγεηεο πξνζζήθεο
φπσο θσηνβνιηατθά πιαίζηα, θαιψδηα, θαλάιηα φδεπζεο, βάζεηο ζηήξημεο,
ινηπφο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα) θιπ κε ηηο θαηάιιειεο επηρσκαηψζεηο θαη λα επαλέιζεη ν ρψξνο
ζηελ αξρηθή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε.
πζηήλεηαη, ε θαηαζθεπή κηθξήο επίγεηαο δεμακελήο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ γεπέδνπ θαη ηα θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ ηπρφ λ πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία
ηεο Φσηνβνιηατθήο κνλάδνο. Όπσο επίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεη
δελδξνθχηεπζε βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο
πεξηνρήο.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. ηα θαιψδηα λα είλαη
κνλσκέλα.
13. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ

Φσηνβνιηατθνύ

ηαζκνύ ηζρύνο 99 KW¨ από ηνλ θ. Πνιπηζάθε Υξήζηνπ ζην αγξόθηεκα
Μεηξηθνύ ηνπ Γήκνπ Αηγείξνπ ζην Ν. Ρνδόπεο».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάηνπο
10 κέηξσλ.
Να ππάξρεη δέζκεπζε φηη νη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ,
αθηηλνβνιία, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη θάζε εμάκελν ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
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Μεηά ην πέξαο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα ππάξρεη δέζκεπζε φηη ζα
απνκαθξπλζνχλ απφ ην γήπεδν φιεο νη ππφγεηεο θαη ππέξγεηεο πξνζζήθεο
φπσο θσηνβνιηατθά πιαίζηα, θαιψδηα, θαλάιηα φδεπζεο, βάζεηο ζηήξημεο,
ινηπφο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα) θιπ κε ηηο θαηάιιειεο επηρσκαηψζεηο θαη λα επαλέιζεη ν ρψξνο
ζηελ αξρηθή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε.
πζηήλεηαη, ε θαηαζθεπή κηθξήο επίγεηαο δεμακελήο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ γεπέδνπ θαη ηα θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία
ηεο

Φσηνβνιηατθήο

κνλάδνο.

Όπσο

επίζεο,

ζπζηήλεηαη

λα

γίλεη

δελδξνθχηεπζε βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο
πεξηνρήο.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. ηα θαιψδηα λα είλαη
κνλσκέλα.
14. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ

Φσηνβνιηατθνύ

ηαζκνύ ηζρύνο 99 KW από ηνλ θ. Μπαθηξηδίδε Αξγύξε ζην αγξόθηεκα
Ικέξνπ ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο ζην Ν. Ρνδόπεο».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάηνπο
10 κέηξσλ.
Να ππάξρεη δέζκεπζε φηη νη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ,
αθηηλνβνιία, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη θάζε εμάκελν ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα ππάξρεη δέζκεπζε φηη ζα
απνκαθξπλζνχλ απφ ην γήπεδν φιεο νη ππφγεηεο θαη ππέξγεηεο πξνζζήθεο
φπσο θσηνβνιηατθά πιαίζηα, θαιψδηα, θαλάιηα φδεπζεο, βάζεηο ζηήξημεο,
ινηπφο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα) θιπ κε ηηο θαηάιιειεο επηρσκαηψζεηο θαη λα επαλέιζεη ν ρψξνο
ζηελ αξρηθή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε.
πζηήλεηαη, ε θαηαζθεπή κηθξήο επίγεηαο δεμακελήο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ γεπέδνπ θαη ηα θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία
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ηεο

Φσηνβνιηατθήο

κνλάδνο.

Όπσο

επίζεο,

ζπζηήλεηαη

λα

γίλεη

δελδξνθχηεπζε βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο
πεξηνρήο.
15. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φσηνβνιηατθνύ
ηαζκνύ ηζρύνο 100 KW¨ από ηελ θα Αηζηθαθαλίδνπ Καιιηόπε ζηελ
πεξηνρή Γιπθάδαο ηνπ Γ. Κνκνηελήο ζην Ν. Ρνδόπεο».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάην πο
10 κέηξσλ.
Να ππάξρεη δέζκεπζε φηη νη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ,
αθηηλνβνιία, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη θάζε εμάκελν ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα ππάξρεη δέζκεπζε φηη ζα
απνκαθξπλζνχλ απφ ην γήπεδν φιεο νη ππφγεηεο θαη ππέξγεηεο πξνζζήθεο
φπσο θσηνβνιηατθά πιαίζηα, θαιψδηα, θαλάιηα φδεπζεο, βάζεηο ζηήξημεο,
ινηπφο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα) θιπ κε ηηο θαηάιιειεο επηρσκαηψζεηο θαη λα επαλέιζεη ν ρψξνο
ζηελ αξρηθή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε.
πζηήλεηαη, ε θαηαζθεπή κηθξήο επίγεηαο δεμακελήο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ γεπέδνπ θαη ηα θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία
ηεο

Φσηνβνιηατθήο

κνλάδνο.

Όπσο

επίζεο,

ζπζηήλεηαη

λα

γίλεη

δελδξνθχηεπζε βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο
πεξηνρήο.
16. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αληηθαηάζηαζε αληιεηηθνύ κεραλήκαηνο γηα απόιεςε
λεξνύ άξδεπζεο από ηνλ πνηακό Λαζπία¨ από ηνλ θ. Ατβαιηώηε
Αλαζηάζην ζην αγξόθηεκα Μαγγάλσλ ηνπ Γ. Σνπείξνπ Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
17. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
αλή Δθξέκ ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ Γ. Σνπείξνπ Ν. Ξάλζεο.
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ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
18. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Κηελνηξνθηθή κνλάδα 460 αηγνπξνβάησλ ¨ από ηνλ θ.
Γξίγγα Γεκήηξην ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ Γ. Σνπείξνπ Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εθφζνλ ην ή ηα
αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηα απζαίξεηα θηίξηα ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πξηλ ηελ 1-1-2003.
19. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Κηελνηξνθηθή κνλάδα 400 αηγνπξνβάησλ ¨ από ηελ θα
ηδεξίδνπ ηαπξνύια ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ

Γ. Σνπείξνπ

Ν.

Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εθφζνλ ην ή ηα
αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηα απζαίξεηα θηίξηα ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πξηλ ηελ 1-1-2003.
20. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Κηελνηξνθηθή κνλάδα αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ¨
από ηελ εηαηξεία Αθνί Σζανπζέιε Ο.Δ. ζην αγξόθηεκα Αγίνπ Αζαλαζίνπ
ηνπ Γ. Σνπείξνπ Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εθφζνλ ην ή ηα
αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηα απζαίξεηα θηίξηα ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πξηλ ηελ 1-1-2003 .
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