ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 4εο / 1-7-2011 ΤΝΔΓΡΗΑΖ.
ην Πφξην Λάγνο Π.Δ. Ξάλζεο, ζήκεξα 1 Ηνπιίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα
10:30 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε 4ε/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. 4014 / 24-062011 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, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.
 θ. Καηζηκίγαο Κσλζηαληίλνο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.






θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο Κνκνηελήο, εθπξφζσπνο ΣΔΓΚ
Ρνδφπεο.
θ. Παπαληθνιάνπ
Νηθφιαν,
Γεκνηηθφο
χκβνπινο
Μαξψλεηαο/απψλ,
εθπξφζσπνο ΣΔΓΚ Ρνδφπεο.
θ. Μηραειίδεο άββαο Γήκαξρνο Νέζηνπ, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ Π.Δ.
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.
 θα Παλαγησηνπνχινπ Μαξία, Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο, αλαπιεξσηήο εηδηθφο
επηζηήκνλαο Γ..
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1ν Θέκα: πγθξόηεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ Βηζηωλίδαο Ηζκαξίδαο ζε ζώκα.
Α) πγθξόηεζε Γ.. ζε ζώκα.
ΑΠΟΦΑΖ
Σν Γ.. απνθάζηζε νκφθσλα ηα εμήο:
Πξόεδξνο : Γξ. Κνπηξάθεο Μάλνο, Πξφεδξνο θαη Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Φ.Γ.
Αληηπξόεδξνο : θ. Μηραειίδεο άββαο, Γήκαξρνο Νέζηνπ.
Γξακκαηέαο : θ. Μπαιάζεο ηέιιηνο, Πξφεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνχ θαη Ηρπνηξνθηθνχ
πλεηαηξηζκνχ Βηζησλίδαο.
Β) «Τπνγξαθή Σξαπεδηθώλ Δπηηαγώλ»
ΑΠΟΦΑΖ
Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ ηνλ
Πξφεδξν, θ. Κνπηξάθε Μάλν ππεχζπλν γηα ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ
(ππνγξαθή αλαιήςεσλ, θαηαζέζεσλ, έθδνζε επηηαγψλ, νπηζζνγξάθεζε επηηαγψλ,
ππνγξαθή εληνιψλ) θαη ηνλ ππάιιειν Σεξδή Βαζίιεην ηνπ Παλαγηψηε λα παξαδίδεη
θαη λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα απφ θαη πξνο ηηο ηξάπεδεο.
2ν Θέκα: Δλεκέξωζε λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο,
απνθάζηζαλ νκφθσλα λα ηεξήζνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φπσο απηέο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Γ.
Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο –Ηζκαξίδαο.
3ν Θέκα: Οξηζκόο κειώλ Δπηηξνπώλ (Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο)
ΑΠΟΦΑΖ
Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ηα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηνλ νξηζκφ
κειψλ πξνθεηκέλνπ ν Φ.Γ. λα έρεη ηελ απαξαίηεηε Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα.
4ν Θέκα: Παξαιαβή επηηαγήο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.. αθνχ ελεκεξψζεθαλ απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ θαηάζεζε
ηνπ αηηήκαηνο ιήςεο πξνθαηαβνιήο 49.000,00 επξψ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
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Αλάπηπμε» θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα
πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
ηε ζπλέρεηα φξηζαλ Τπεχζπλν γηα ηελ είζπξαμε ηεο επηηαγήο απφ ην ΤΠΔΚΑ χςνπο
€49.000,00, ζρεηηθά κε ηελ πξνθαηαβνιή απφ ην Σερληθφ Γειηίν ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. Μάλν Κνπηξάθε θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ σο
αλαπιεξσηή ηνλ θχξην Σεξδή Βαζίιεην, ππάιιειν ηνπ Φ.Γ.
5ν Θέκα: Λνηπά ζέκαηα.
I.
Λεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ
αββαηνθύξηαθα.

Πιεξνθόξεζεο

ιίκλεο

Βηζηωλίδαο

ηα

ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο
ιίκλεο Βηζησλίδαο ηα αββαηνθχξηαθα γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην – Ηνχιην θαη Αχγνπζην.
II.

Υωξνηαμηθό ηωλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ.
ΑΠΟΦΑΖ

Ο Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. γηα ην ππνβιεζέλ ρσξνηαμηθφ
ζρεδηαζκφ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ
ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.

III.

Πξνβιήκαηα κε ηα θπζηθά ηρζπνηξνθεία.

ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ρξεηάδεηαη λα απεκπιαθεί ην πξφβιεκα
κε ηα θπζηθά ηρζπνηξνθεία.
IV.

Πξνηάζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο εηαηξείαο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο γηα έξγα
αλάπηπμεο κέζω ηνπ πξνγξάκκαηνο Life.

ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία ηεο
Αλαπηπμηαθήο εηαηξείαο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο κε ην Φ.Γ. έηζη ψζηε νη ππνβιεζείζεο
πξνηάζεηο λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο ΚΤΑ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
6 ν Θέκα: Γλωκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1. ΜΠΔ Ξελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5* ζηελ παξαιία Μπξωδάηνπ Γήκνπ
Αβδήξωλ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
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Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο
κειέηεο.
2. ΜΠΔ Ξελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5* ζηελ παξαιία Μαγγάλωλ Γήκνπ
Σνπείξνπ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
3. ΠΠΔ θαηαζθεπή Κάκπηλγθ δπλακηθόηεηαο 300 αηόκωλ από Σ. Γθαξό
θαη . Μπιωλά ζην αγξόθηεκα Μαγγάλωλ Γήκνπ Σνπείξνπ Π.Δ.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
4. ΜΠΔ
εγθαηάζηαζε
θαη
ιεηηνπξγία
πηινηηθήο
κνλάδαο
Οζηξαθνθαιιηέξγεηαο δπλακηθόηεηαο 9,67 ηόλωλ/έηνο ζην αγξόθηεκα
Κεξακωηήο Γήκνπ Νέζηνπ Π.Δ. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ κε ιήςε απφθαζεο δηφηη ε 13
ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΑΜ-Θ γλσκνδφηεζε αξλεηηθά επί ηεο
ππνβιεζείζαο κειέηεο.
5. Φάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ εξωηήκαηνο πνπ αθνξά ηε δπλαηόηεηα
εγθαηάζηαζεο κνλάδαο εθηξνθήο ζεξακάηωλ (ζαιηγθαξηώλ)
αλνηθηνύ ηύπνπ ηνπ θ. Παζηξαπά Γεώξγηνπ ζηε ζέζε αγξόθηεκα
Παγνπξίωλ ηεο Π.Δ. Ρνδόπεο
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 Σν είδνο ζαιηγθαξηνχ πνπ ζα εθηξαθεί λα κελ είλαη μεληθφ ζηελ πεξηνρή.
 Να ηνπνζεηεζεί πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ δψλε (ηθαλνχ πιάηνπο) απφ άκκν
θαη γεληθά νπνηνπδήπνηε κέζνπ πνπ ζα απνηξέςεη-εκπνδίζεη ηα ζαιηγθάξηα
λα δηαθχγνπλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ κε ηα εδψδηκα είδε ζαιηγθαξηνχ ηεο
πεξηνρήο.
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 Θα πξέπεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα πξνβαίλεη ζε θαζεκεξηλή επίβιεςε ηνπ
ρψξνπ γηα ηελ απνθπγή δηαθπγήο ησλ ζαιηγθαξηψλ.
 Καηά ηε θάζε ππνβνιήο ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα γλωκνδνηεζεί θαη από ην Φ.Γ., ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ε
γελεηηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο ζαιηγθαξηνχ.
6. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Κηελνηξνθηθή κνλάδα (παξαρώξεζε δεκόζηαο
έθηαζεο) από ηνλ θ. Καηζίθα Βαζίιεην ζην αγξόθηεκα Βειώλεο
Γήκνπ Αβδήξωλ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε κε έθδνζε γλσκνδφηεζεο δηφηη εθδφζεθε
Δ.Π.Ο.
7. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Κηεξηαθή θαη κεραλνινγηθή επέθηαζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηεο κνλάδαο δηαινγήο-ηππνπνίεζεο-ζπληήξεζεοεκπνξίαο αιηεπκάηωλ θαη παξαγωγήο πάγνπ από ηελ εηαηξεία:
Ληβέξεο Αθεληνύιεο & ία Ο.Δ.¨ ζην Γ.Γ. Πεγώλ Γήκνπ Νέζηνπ Π.Δ.
Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 ηα πγξά απφβιεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (λεξά απφ πιπζίκαηα
ςαξηψλ) κέγηζηνπ εθηηκψκελνπ φγθνπ 6m3/d λα νδεγεζνχλ ζε κνλάδα
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη εάλ απηφ είλαη ηερληθά αλέθηθην ζε ζηεγαλφ βφζξν
γηα ηελ πεξηνδηθή πεξηζπιινγή θαη δηάζεζή ηνπο ζηελ θνληηλφηεξε κνλάδα
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.
8. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Ίδξπζε κνλάδαο θαηαζθεπήο μύιηλωλ θηβωηίωλ,
θπηίωλ & παιεηώλ, ζην Γ.Γ. Νέαο Καξπάο Γήκνπ Νέζηνπ Π.Δ.
Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 ηα πγξά απφβιεηα απφ ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ λα
νδεγεζνχλ ζε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη εάλ απηφ είλαη ηερληθά
αλέθηθην ζε ζηεγαλφ βφζξν γηα ηελ πεξηνδηθή πεξηζπιινγή θαη δηάζεζή ηνπο
ζηελ θνληηλφηεξε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.
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9. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Νέα ράξαμε ηεο 6εο επαξρηαθήο νδνύ ζην ηκήκα
Αεξνδξόκην-Κεξακωηή ζηελ Π.Δ. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ρξεηάδεηαη ε θαηάζεζε δηεπθξηλήζεσλ
θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Απαηηείηαη ε ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξφκνπ
θαη κάιηζηα δπλακηθφηεηαο 1800 νρεκάησλ/ψξα κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθψλ
δεδνκέλσλ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ.
 Απαηηείηαη ε ηζνβαξήο εμέηαζε ηεο κεδεληθήο ιχζεο θαη ε επαξθήο
ηεθκεξίσζε πηζαλήο απφξξηςήο ηεο.
 Απαηηείηαη ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηεο αχμεζεο ηεο φριεζεο (πνηφηεηα
αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζφξπβνο, αηπρήκαηα, θηι.) ζηνπο γεηηνληθνχο
νηθηζκνχο ιφγσ αλακελφκελεο απμεκέλεο θίλεζεο θαη εθηίκεζε ηνπ
κειινληηθνχ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Σν
παξαπάλσ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηα ηζηνξηθά επνρηαθά αξρεία ησλ
αθίμεσλ ζην αεξνδξφκην (100.000-150.000 αλά έηνο) θαη ηελ εθηηκψκελε
απμεκέλε θίλεζε απφ βνξξά πξνο Κεξακσηή θαη Θάζν.
 Απαηηείηαη πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιηθψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ
έξγνπ (πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο εθζθαθψλ, επηρσκαηψζεσλ, θηι.)
θαζψο θαη ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ εμεξρνκέλσλ θαη εηζεξρνκέλσλ ζην έξγν
πιηθψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ.
10. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φωηνβνιηαϊθνύ
ηαζκνύ ηζρύνο 673 KW¨ από ηελ εηαηξεία «ΣΕΑΠΔΡ ΑΗΟΛΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.-PV1 E.E.» ζην αγξόθηεκα Μεηξηθνύ ηνπ Γήκνπ
Μαξώλεηαο ζηελ Π.Δ. 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.
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 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.
11. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φωηνβνιηαϊθνύ
ηαζκνύ ηζρύνο 1,274 MW ¨ από ηελ εηαηξεία «ΣΕΑΠΔΡ ΑΗΟΛΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.-PV1 E.E.» ζην αγξόθηεκα Μεηξηθνύ ηνπ Γήκνπ
Μαξώλεηαο ζηελ Π.Δ. 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
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.
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12. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φωηνβνιηαϊθνύ
ηαζκνύ ηζρύνο 828 KW¨ από ηελ εηαηξεία «ΣΕΑΠΔΡ ΑΗΟΛΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.-PV1 E.E.» ζην αγξόθηεκα Κνπηάια ηνπ πξώελ Γήκνπ
Αηγείξνπ ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα γλσκνδνηήζνπλ αξλεηηθά ζηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
Α. Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζην φξην ηεο δψλεο Β3_14 “Υεξζαία
έθηαζε” κε ηελ δψλε Α2_5 “Πεξηνρή ιηκλνζαιαζζψλ, εισδψλ εθηάζεσλ κνλίκσλ
ή επνρηαθψλ” θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 260 κ. απφ ηελ αθηή ηεο Ληκλνζάιαζζαο
Πηειέα. πλνξεχεη κε θπζηθφ ιηβάδη πεξηνδηθά θαηαθιπδφκελν απφ ηα πιεκκπξηθά
λεξά ηεο Λ/ζαο Πηειέα.
Ζ πεξηνρή απηή, πνπ απνηειεί κία «γιψζζα» γεο αλάκεζα ζηηο Λ/ζεο Πηειέα θαη
Έινο, έρεη θαηαγξαθεί σο ζεκαληηθφο ρψξνο ηξνθνιεςίαο δηαθφξσλ εηδψλ
ρελψλ (αζπξνκέησπε, λαλφρελα, θνθθηλφρελα) πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
ρεηκψλα θνπξληάδνπλ ζηελ Λίκλε Ηζκαξίδα θαη ηξέθνληαη ζηηο θαιιηεξγνχκελεο ή
ρέξζεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Λίκλε θαη ηηο Ληκλνζάιαζζεο Πηειέα θαη Έινο. Σν
ίδην ηζρχεη θαη γηα άιια είδε πνπιηψλ φπσο νη θχθλνη (βνπβφθπθλνη, αγξηφθπθλνη),
αξγπξνπειεθάλνη, εξσδηνί (ζηαρηνηζηθληάο, αξγπξνηζηθληάο, ιεπθνηζηθληάο θ.ι.π.)
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο ζε νκάδεο απφ θαη πξνο ηελ Λίκλε
Ηζκαξίδα, γηα θνχξληαζκα θαη απφ θαη πξνο ηηο ιηκλνζάιαζζεο γηα ηξνθή.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη είδε ηεο νξληζνπαλίδαο
πνπ απνηεινχλ θξηηήξηα γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ πγξνηφπσλ απηψλ σο ΕΔΠ
(Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ή SPA's ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 79/409) θαη ηελ
έληαμή ηνπο ζην δίθπν Natura 2000, αιιά θαη σο πγξνηφπσλ δηεζλνχο ζεκαζίαο
θαη απνηειεί εζληθή θαη δηεζλή ππνρξέσζε ηεο ρψξαο ε πξνζηαζία ησλ
πιεζπζκψλ ηνπο. Σα είδε θξηηήξηα (νη θσδηθνί δίλνληαη ζε ππνζεκείσζε ζην
ηέινο ηνπ εγγξάθνπ) είλαη: Ναλφρελα Anser erythropus (Α1) Βνπβφθπθλνο
Cygnus olor (B1i, C3), Αξγπξνπειεθάλνο Pelecanus crispus (A1, A4i, B1i, C1,
C2), Φνηληθφπηεξν Phoenicopterus ruber (A4i, B1i, C2), Αξγπξνηζηθληάο
Casmerodius albus (A4i, B1i, C2), Υνπιηαξνκχηα Platalea leucorodia (A4i, B1i,
B2, C2, C6), φπσο επίζεο θαη ην θξηηήξην ηεο δηαρείκαζεο ζηελ πεξηνρή
πεξηζζφηεξσλ απφ 20.000 πδξφβησλ πνπιηψλ θάζε ρεηκψλα.
Σν Γ ηνπ ΦΓ εθηηκά φηη ε πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ έξγνπ ζα έρεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηνπο παξαπάλσ πιεζπζκνχο πνπιηψλ ηφζν ιφγσ ελφριεζεο ζε
ζεκαληηθνχο ρψξνπο ηξνθνιεςίαο γηα ηηο ρήλεο, φζν θαη ιφγσ ελδερφκελεο
«παξαπιάλεζεο» ησλ ππφινηπσλ εηδψλ θαζψο ηα Φ/Β κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπλ εληχπσζε αλνηθηήο επηθάλεηαο λεξνχ, ζε έλα ζεκείν απφ φπνπ
δηέξρνληαη εθαηνληάδεο πνπιηά θαζεκεξηλά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.
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Β. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην ζέκα ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ έξγνπ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ.
ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ αλαθέξεηαη φηη «ο ακπιβήρ
ηπόπορ διαζύνδεζηρ και ηα ακπιβή ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηων διαηάξεων
πποζηαζίαρ θα καθοπιζηούν ζε ζςνεπγαζία με ηη ΔΕΗ και ηον ΔΕΣΜΗΕ». ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία φπνπ ππάξρεη θαζεκεξηλφ πέξαζκα δεθάδσλ θνπαδηψλ
πνπιηψλ ηδίσο ηνλ ρεηκψλα, ην δίθηπν πξέπεη λα είλαη είηε ππφγεην είηε ηίπνηα
παξαπάλσ απφ ην ζπλεζηξακκέλν θαιψδην πνπ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί, θαζψο ν
θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ησλ πνπιηψλ ζηα θαιψδηα είλαη κεγάινο θαη απνηειεί
ρξφλην πξφβιεκα ζην Δζληθφ Πάξθν ΑΜΑΘ.
Γ. Ζ Λ/ζα Πηειέα ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ θνηληθφπηεξσλ πνπ θηινμελεί,
απνηειεί έλα απφ ηα πην δεκνθηιή ζεκεία γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα δηαθπιαρηεί ε θπζηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ,
ρσξίο νξαηέο παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπληζηνχζαλ νπηηθή ξχπαλζε (φπσο γηα
παξάδεηγκα ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή/θαη ε ηνπνζέηεζε δηθηχνπ
κέζεο ηάζεο).
Σν Γ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ππνζηεξίδεη ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ
ηαζκψλ, ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πάληα
φκσο έρεη σο γλψκνλα ηελ δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ
ηνπίνπ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ πνπ ηειηθά απνβαίλεη πξνο φθεινο φισλ καο γηα κία
θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο.
Τπνζεκείσζε: Δπεμεγήζεηο θσδηθψλ θξηηεξίσλ Οδεγίαο 79/409
Α1: παγθφζκηα απεηινχκελν είδνο ζχκθσλα κε ηελ IUCN
Α4i: Ζ πεξηνρή ζπληεξεί ζε ηαθηηθή βάζε πεξηζζφηεξν απφ ην 1% ελφο
βηνγεσγξαθηθνχ πιεζπζκνχ απφ έλα πδξφβην είδνο
B1i: Ζ πεξηνρή ζπληεξεί πεξηζζφηεξν απφ ην 1% ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ δηαδξφκνπ ή
άιινπ μερσξηζηνχ πιεζπζκνχ ελφο πδξφβηνπ είδνπο
Σα θξηηήξηα C αθνξνχλ είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 79/409
C1: Ζ πεξηνρή ηαθηηθά ζπληεξεί ζεκαληηθνχο αξηζκνχο απφ έλα παγθνζκίσο
απεηινχκελν είδνο, ή άιιν είδνο πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν
C2: Ζ πεξηνρή ζπληεξεί ηνπιάρηζηνλ ην 1% ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ δηαδξφκνπ ή
ζπλφινπ πιεζπζκνχ ζηελ Δ.Δ. απφ έλα απεηινχκελν είδνο
C3: Ζ πεξηνρή είλαη γλσζηφ φηη ζπληεξεί ηνπιάρηζηνλ ην 1% ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ
δηαδξφκνπ άιινπ κεηαλαζηεπηηθνχ είδνπο
C6: Ζ πεξηνρή είλαη κία απφ ηηο 5 πην ζεκαληηθέο ζε κία Δπξσπατθή πεξηθέξεηα,
γηα έλα είδνο ή ππνείδνο πνπ ζεσξείηαη απεηινχκελν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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13. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ
Γεκελεηδή Γεκήηξην ζην αγξόθηεκα Ηάζκνπ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ ζηελ Π.Δ.
Ρνδόπεο.
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 650 κέηξσλ ππάξρεη άιιε γεψηξεζε.
14. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ
Υαιήι Ογινύ Ηβξαρήκ ζην αγξόθηεκα Πνιύαλζνπ ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
15. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηελ
θα Γθνπληάθνπ
Παλαγηώηα ζην αγξόθηεκα Γιπθάδαο ηνπ Γήκνπ
Κνκνηελήο ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
16. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Σάζζν Απόζηνιν ζην αγξόθηεκα Γιπθάδαο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο ζηελ
Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
 Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
17. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ
θ. Σάζζν Απόζηνιν ζην αγξόθηεκα Γιπθάδαο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο
ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
18. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από
ηνλ θ. Σάζζν Απόζηνιν ζην αγξόθηεκα Γιπθάδαο ηνπ Γήκνπ
Κνκνηελήο ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο.
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.

10

19. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Μπάηδην Κωλ/λν ζην αγξόθηεκα Μωζαϊθνύ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ ζηελ Π.Δ.
Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
20. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο ¨ από ηνλ
θ. Αιή Μερκέη ζηελ πεξηνρή ¨Καιακόθαζηξν¨ ζην Γήκν Κνκνηελήο Π.Δ.
Ρνδόπεο.
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.

21. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο ¨ από ηελ θ.
Παπαλαζηαζίνπ πξκαηέληα ζηελ πεξηνρή Γιπθάδα ζην Γήκν
Κνκνηελήο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε κε έθδνζε γλσκνδφηεζεο δηφηη εθδφζεθε
Δ.Π.Ο.
22. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο ¨ από ηνλ θ.
Παύινπ Παξαζθεπά ζηελ πεξηνρή Μωζαϊθό ζην Γήκν Κνκνηελήο Π.Δ.
Ρνδόπεο
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.

23. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Λέθε Γεκήηξην ζην αγξόθηεκα Νένπ ηδεξνρωξίνπ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ
ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
 Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
24. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Καξξά Θεόθηιν ζην αγξόθηεκα Μέζεο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο Π.Δ.
Ρνδόπεο.
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.
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25. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Υαηδόπνπιν Γήκν ζην αγξόθηεκα Γιπθάδα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο Π.Δ.
Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
26. ΠΠΔ γη ην έξγν ¨ Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Εαθώλε Παξαζθεπά Γήκν ζην αγξόθηεκα Φαλαξίνπ ηνπ
Γήκνπ
Κνκνηελήο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
27. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ.
Σνπηζηθηώηε Παζράιε ζην αγξόθηεκα Γιπθάδα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο
Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
28. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηελ
εηαηξεία ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ζην αγξόθηεκα Κνζκεηήο ηνπ
Γήκνπ Σνπείξνπ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε κε έθδνζε γλσκνδφηεζεο δηφηη εθδφζεθε
Δ.Π.Ο.
29. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ
θ. Κεθηβάθε Δπζηάζην ζην αγξόθηεκα Αβδήξωλ ηνπ Γήκνπ Αβδήξωλ
Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο δηφηη ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
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30. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηελ
Φξεηδεξίθνπ Διέλε ζην αγξόθηεκα Μπξωδάηνπ ηνπ Γήκνπ Αβδήξωλ
Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε κε έθδνζε γλσκνδφηεζεο δηφηη εθδφζεθε
Δ.Π.Ο.
31. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ
θ. Σόθνγινπ ηαύξν ζην αγξόθηεκα Βειώλεο ηνπ Γήκνπ Αβδήξωλ Π.Δ.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
32. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από
ηνλ θ. Κακηζηθιή Βαζίιεην ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ Γ. Σνπείξνπ
Π.Δ. 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 100 κέηξσλ ππάξρεη άιιε γεψηξεζε θαη απέρεη 420 κ. απφ πγξφηνπν.
33. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨ Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ
θ. εδάε Κηνπξκπνύδ ζην αγξόθηεκα Μηθξνύ Οξθαλνύ ηνπ Γήκνπ
Σνπείξνπ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε κε έθδνζε γλσκνδφηεζεο δηφηη εθδφζεθε
Δ.Π.Ο.
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