ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 2ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
2η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης),
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 4848 / 21-2-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ.,
Δρ. Μάνου Κουτράκη.
Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης Βιολόγος-Ιχθυολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος των Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 κ Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, Δήμαρχος Κομοτηνής, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας τροποποίησης του ΤΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ο Πρόεδρος αφού καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους αναφέρθηκε στα προβλήματα που
ανακύπτουν από το ΥΠΕΚΑ για την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου του ΦΔ στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
2ο Θέμα: Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις ημέρας υγροτόπων, στο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων του ΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων (2
Φεβρουαρίου), αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση προγραμματισμού των αναβληθέντων
εκδηλώσεων, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο
του ΕΠΠΕΡΑΑ. Έτσι προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις με θέμα: «Υγρότοποι και τουρισμόςΜια θαυμάσια εμπειρία», σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες
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Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη και
ανάπτυξη του βιώσιμου οικοτουρισμού στους υγροτόπους.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν το προσωπικό του ΦΔ να κάνει όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες για τη δημοσίευση και γνωστοποίηση στα τοπικά ΜΜΕ, των
προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
3ο Θέμα: Ενημέρωση για Το θέμα δηλητηρίασης, από αγνώστους, Χρυσαετών και
Όρνεων στον Νέστο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν στο προσωπικό του ΦΔ να
παρακολουθεί στενά τη εξέλιξη της υπόθεσης και να βοηθήσει για ότι χρειαστεί τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
4ο Θέμα: Ανακοινώσεις:
α) Αναβάθμιση ιστοσελίδας.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ., αναφέρθηκε στην διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης ιστοσελίδας
του ΦΔ. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας δέχεται τις
απόψεις και τις προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της τόσο από τους εργαζομένους όσο και
από τα μέλη του ΔΣ του ΦΔ.
β) Έγκριση δαπάνης για αγορά Antivirus για τους υπολογιστές του ΦΔ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης για την αγορά
λογισμικού Antivirus για την προστασία των υπολογιστών του ΦΔ.
5 ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΜΠΕ για το έργο λειτουργία φυσικού ιχθυοτροφείου στη λιμνοθάλασσα
Βιστωνίδας-Λάγους και των χερσαίων συνοδών/υποστηρικτικών έργων αυτού,
στη θέση Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης από τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό ΒιστωνίδαςΒιστωνικού κόλπου «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επιστροφή του φακέλου του έργου για
τους παρακάτω λόγους:
 Απαιτείται να προσδιοριστεί στο Κεφ 5.4.4.3 Α της ΜΠΕ «Λειτουργία υποδομών
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» αν οι αναφερόμενοι βόθροι είναι στεγανοί ή
απορροφητικοί και να αναφερθεί η χρονική περίοδος εκκένωσης αυτών με βάσει τις
ημερήσιες παροχές υγρών αποβλήτων που αναφέρονται στην παρούσα ΜΠΕ.
 Δεν προσδιορίζεται αναλυτικά στην ΜΠΕ με ποιον επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνεται
και θα πραγματοποιείται η διαχείριση εισόδου θαλασσινού νερού στην Βιστωνίδα –
άνοιγμα και κλείσιμο εσοδευτικών στομίων- και οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης δράσης
αρχικά στην αλατότητα του νερού της λίμνης και κατ ‘ επέκταση στα ενδημικά είδη της
ιχθυοπανίδας της.
 Να συμπληρωθεί ο φάκελος της ΜΠΕ με όλα τα στοιχεία (αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις
που να βρίσκονται σε ισχύ, πρόσφατα θεωρημένα τοπογραφικά, ιδιοκτησιακό,
χωρητικότητα) για τους δύο (2) χώρους εναπόθεσης των προϊόντων των εκσκαφών που
να βεβαιώνουν και να αποδεικνύουν που και με ποια διαδικασία θα γίνει ακριβώς η
εναπόθεση των υλικών εκσκαφών, καθώς και την δυνατότητα των χώρων αυτών να τα
δεχτούν. Επίσης αναφορικά με τον χώρο απόθεσης 1 (τεχνητή νησίδα) να συμπεριληφθεί
στην παρούσα ΜΠΕ, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις σε ισχύ για την
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επαναχρησιμοποίησή της, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα αποκατασταθεί η ζημιά
που υπάρχει ήδη, ώστε να μην υπάρξουν οι αστοχίες που παρατηρήθηκαν σε
προηγούμενη χρονική περίοδο.

2. ΜΠΕ για το έργο μονάδα κοπής-επεξεργασίας κρέατος από την εταιρεία
Κλειτσιώτης & Υιός Ο.Ε. στο αγρόκτημα Γλυκονέρι Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της μελέτης διότι η
επιστημονική επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της την μελέτη προκειμένου να την εξετάσει.

3. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας 10
Ι.Ζ. 500 αιγοπροβάτων από τον κ. Λάμπρου Δημήτριο στο αγρόκτημα Νέου
Σιδηροχωρίου Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την μη έγκριση της πρότασης για τους
παρακάτω λόγους:
1. Δεν είναι σαφές το τι πρόκειται να κατασκευαστεί, αν πρόκειται απλά για εσταβλισμό
αιγοπροβάτων ή για εγκατάσταση καθετοποιημένης κτηνοτροφικής μονάδας.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «ανέγερση μόνιμων σταβλικών στέγασης 500 (10
ισοδύναμα) αιγοπροβάτων μονίμως εσταβλισμένων με τα παράγωγά τους».

2. Η έκταση προς παραχώρηση βρίσκεται πολύ κοντά (περίπου 50 μ) από την ζώνη Α11, της λίμνης Ισμαρίδας, όπου δεν επιτρέπονται οι εσταβλισμοί ζώων και εντός της
Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR1130010) του Δικτύου Natura 2000.

3. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι όλα τα στραγγίσματα των λυμάτων από τη εγκατάσταση,
λόγω της μικρής απόστασης από την Ζώνη Α1-1 και την λίμνη, να καταλήγουν στην
Λίμνη Ισμαρίδα οδηγώντας το οικοσύστημα σε σταθερή και μόνιμη υποβάθμιση.

4. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για κοινωφελείς σκοπούς (δεξαμενές
συγκέντρωσης πόσιμου νερού) από τον Δήμο Μαρώνειας/Σαπών στο αγρόκτημα
Ξυλαγανής Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης.

5. ΕΠΟ βιοτεχνίας ψυγείου-διαλογητηρίου σπαραγγιών από τον συνεταιρισμό
παραγωγών σπαραγγιών στο αγρόκτημα Νέας Κεσσάνης Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:


Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας
(ταινιόδρομοι, μηχανές συσκευασίας, ανεμιστήρες, ψυκτικά συγκροτήματα, συμπιεστές
κλπ) σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
παραγόμενος θόρυβος.
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Να γίνονται τακτικές μετρήσεις του επίπεδου θορύβου εντός και εκτός της μονάδας και σε
περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση να ενημερωθεί ο Φ.Δ για τις ακριβείς μετρήσεις και
τις επιτρεπόμενες τιμές.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση των μηχανημάτων,
να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία, να φυλάσσονται και να παραδίδονται με
πιστοποιητικά παραλαβής.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος του συστήματος του στεγανού-απορροφητικού βόθρου για
τυχόν υπόγειες και υπέργειες διαρροές αυτού.



Τα φυτικά απόβλητα και τα στερεά απορρίμματα της μονάδας να συγκεντρώνονται σε
εδικούς κάδους μέχρι την διάθεσή τους, οι οποίοι θα βρίσκονται εντός των ορίων του
γηπέδου της μονάδας, να είναι επαρκείς ως προς τον όγκο και να έχουν καπάκι, ώστε να
μην ξεχειλίζουν και να μην υπάρχει διασπορά των απορριμμάτων τόσο εντός της
μονάδας όσο και στις γύρω εκτάσεις, αλλά και για να μην αποτελούν, ιδίως τα
απορρίμματα, τροφή για τα είδη της ορνιθοπανίδας.



Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με αυτόχθονα δενδρώδη και
θαμνώδη ταχυαυξή είδη για την μείωση τόσο του επίπεδου θορύβου αλλά και τις οπτικής
όχλησης.



Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου να διατηρείται καθαρός και να δημιουργηθούν
περαιτέρω χώροι πρασίνου, όπου αυτό είναι εφικτό, με αυτόχθονα είδη.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος των επιπέδων των ρύπων τόσο στο νερό που
επαναχρησιμοποιείται αλλά και στα φυτικά απόβλητα που διατίθενται ως ζωοτροφές σε
κτηνοτρόφους.



Να αποδειχθεί η εξασφάλιση των κτηνοτροφικών μονάδων στα οποία θα γίνεται η
διάθεση των φυτικών αποβλήτων.

6. ΕΠΟ εργαστήριο κοπής & επεξεργασίας καυσόξυλων από τον κ. Γλε Σπυρίδωνα
στο αγρόκτημα Βελώνης του Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:


Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
παραγόμενος θόρυβος.



Να γίνονται τακτικές μετρήσεις του επίπεδου θορύβου εκτός της μονάδας και σε
περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση να ενημερωθεί ο Φ.Δ για τις ακριβείς μετρήσεις και
τις επιτρεπόμενες τιμές.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση των μηχανημάτων,
να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία, να φυλάσσονται και να παραδίδονται με
πιστοποιητικά παραλαβής.



Για τη αντιμετώπιση της σκόνης να γίνεται συχνή διαβροχή των περιοχών διέλευσης των
φορτηγών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα εάν οι εργασίες γίνονται καλοκαίρι, αποφυγή
διασποράς της σκόνης και των προϊόντων φορτοεκφόρτωσης στα παρακείμενα οικόπεδα
ή καλλιέργειες.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος του βόθρου για τυχόν υπόγειες και υπέργειες διαρροές,
εφόσον αυτός είναι στεγανός.
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Τα στερεά απόβλητα και τα στερεά απορρίμματα της μονάδας να συγκεντρώνονται σε
εδικούς κάδους – χώρους μέχρι την διάθεσή τους, οι οποίοι θα βρίσκονται εντός των
ορίων του γηπέδου της μονάδας, να είναι επαρκείς ως προς τον όγκο και να έχουν
καπάκι, ώστε να μην ξεχειλίζουν και να μην υπάρχει διασπορά των απορριμμάτων τόσο
εντός της μονάδας όσο και στις γύρω εκτάσεις.



Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με αυτόχθονα δενδρώδη και
θαμνώδη ταχυαυξή είδη για την μείωση τόσο του επίπεδου θορύβου αλλά και τις οπτικής
όχλησης.



Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου να διατηρείται καθαρός και να δημιουργηθούν
περαιτέρω χώροι πρασίνου, όπου αυτό είναι εφικτό, με αυτόχθονα είδη.



Να αποδειχθεί η εξασφάλιση των αγροτών στους οποίους θα γίνεται η διάθεση των
στερεών αποβλήτων - πριονίδια.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

7. ΠΠΕ Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον Χασάν Αλή στο αγρόκτημα Αβάτου
Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

8. ΠΠΕ Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον Ίσά Αρήφ στο αγρόκτημα Αβάτου
Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
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o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)


Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

9. ΠΠΕ Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον Αμπετήνογλου Ερδίντς στο
αγρόκτημα Αβάτου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

10. ΠΠΕ Απόληψη επιφανειακού νερού από τον χείμαρο Λασπία από την κα
Καργιώτη Χρυσούλα στο αγρόκτημα Μυρωδάτου Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Η χρήση του νερού περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των 2 αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 17,408 στρ. τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του αγρόκτηματος Μυρωδάτου
του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 11.000m3 ετησίως.



Η άρδευση δεν θα πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



Την αποστολή στον Φ.Δ. της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της
αντλίας (φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ).
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Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού.

11. ΠΠΕ Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον Ραμαδάν Ογλού Χουσεϊν στο
αγρόκτημα Αβάτου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

12. ΠΠΕ Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον Μολά Νεντήμ Μουμίν στο
αγρόκτημα Αβάτου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

13. ΠΠΕ Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον Χουσεΐν Ογλού Χουσνή στο
αγρόκτημα Αβάτου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

14. ΜΠΕ Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης από τον Χατζάκη Αθανάσιο στο
αγρόκτημα Φαναρίου Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την ομόφωνα την αναβολή της μελέτης
διότι η επιστημονική επιτροπή δεν είχε στην διάθεσή της την μελέτη προκειμένου να την
εξετάσει.
[Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης]

8

