ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 6εο / 30-8-2011 ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ην Πφξην Λάγνο Π.Δ. Ξάλζεο, ζήκεξα 30 Απγνχζηνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:30
π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
6ε/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. 4240 / 23-08-2011 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 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
 θ. Γηακαληήο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
 θ. Λαξίζεο νθνθιήο, Αξρηηέθηνλα, αλαπι. εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΑΘ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο Κνκνηελήο, εθπξφζσπνο ΣΔΓΚ Ρνδφπεο.
 θ. Μηραειίδεο άββαο, Γήκαξρνο Νέζηνπ, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Κακπνχξεο Βαζίιεηνο, Γεκνηηθφ ζχκβνπιν, αλαπι. εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, ΠΔ Μεραληθψλ ζηε Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΑΜΑΘ.
 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. Γθατηαηδήο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.
 θα Παλαγησηνπνχινπ Μαξία, Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο,
επηζηήκνλαο Γ..

αλαπιεξσηήο

εηδηθφο

1ν Θέκα: Γηάθνξα ζέκαηα
Α) Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ Καζαξηόηεηαο θηηξίσλ ΦΓ ΔΠ ΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξνθήξπμεο γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ησλ δχν Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο (Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο) κε θξηηήξην
αμηνιφγεζεο ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά.
Β)

Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ
εθζεζηαθώλ ρώξσλ

Μνπζεηνγξαθηθή

–

Μνπζεηνινγηθή

κειέηε

ησλ

ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ
Μνπζεηνγξαθηθήο – κνπζεηνινγηθήο κειέηεο ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ ησλ δχν Κέληξσλ
Πιεξνθφξεζεο (Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο) κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αμηνιφγεζεο:
90% ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη 10% νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
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Γ) Πξνβιήκαηα ζηελ «νηθνινγηθή παξνρή» ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ από ην Φξάγκα
Σνμνηώλ
ΑΠΟΦΑΖ
Καζψο παξά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ ΦΓ ΔΠΑ ΜΑΘ κε ηελ Γ/λζε Τδάησλ θαη ην
έγγξαθν ηεο Γ/λζε Τδάησλ πξνο ηνλ ΣΟΔΒ ηεο πεξηνρήο (αξ. πξση. 11372/25-7-11), ηνλ
Αχγνπζην ζπλέρηζε λα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο κε ηήξεζεο ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο
ζην Γέιηα Νέζηνπ, ν ΦΓ ΔΠ ΑΜΑΘ έζηεηιε λέα επηζηνιή κε ηα λέα ζηνηρεία πξνο ηε Γ/λζε
Τδάησλ (αξ. πξση. 4262/26-8-11).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη
πξέπεη λα μεθηλήζεη έλαο θχθινο ζπλαληήζεσλ ηνπ ΦΓ ΔΠ ΑΜΑΘ κε ηνπο ΣΟΔΒ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο, ηε Γ/λζε Τδάησλ θαη ην Γήκν Νέζηνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε
ηνπ θξάγκαηνο έηζη ψζηε λα απνδίδεηαη ε νηθνινγηθή παξνρή (6 m3/sec) ζπλερψο ζην Γέιηα
Νέζηνπ.
Γ) Γηεμαγσγή εκεξίδαο γηα ηα αιηεπηηθά πξντόληα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ ζπλδηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ην
ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα: «Αιηεπηηθά πξντφληα ιηκλνζαιαζζψλ ΑΜ-Θ» ζηηο
29-9-2011.
Δ) Δπηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΣΕΑΠΔΡ Αηνιηθή Διιάδνο Α.Δ.
Ο Πξφεδξνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΣΕΑΠΔΡ
Αηνιηθή Διιάδνο Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γ γηα ζρεηηθή κειέηε ζην
5ν Γ 2011 («Δγθαηάζηαζε δηαζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 0,82 ΜW ζηε
ζέζε Καηζηθζή Σζηθιίθε»). Σελ επηζηνιή έζηεηιε ζηνλ ΦΓ ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ΑΜ-Θ).
Πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ήηαλ ζηελ απάληεζε ηνπ ν ΦΓ λα αλαθέξεη φηη ην Γ.. ηνπ Φ.Γ., αλ
θαη είλαη ζεηηθφ ζηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζηαζκψλ θαη γηα απηφ γλσκνδφηεζε ζεηηθά ζε άιιεο
δπν πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ ίδηα πεξηνρή, ζηε ζπγθεθξηκέλε φκσο πεξίπησζε
ζπλεθηίκεζε ηηο κειινληηθέο ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ
Φ/Β ζηαζκνχ ζην λνηηφηεξν ζεκείν ηεο "γιψζζαο" κεηαμχ ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Έινο θαη
Πηειέα. Δπίζεο φηη αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε θαηαιακβάλεη
πξάγκαηη ην 3% ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο. ηε ζπγθεθξηκέλε φκσο πξφηαζε ηδηαίηεξε
επηβάξπλζε έρεη ην γεγνλφο ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ηελ Α’ δψλε
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 44549/17-10-2008) θαη φηη ελδερφκελεο
κειινληηθέο παξφκνηεο επελδχζεηο, αθφκε θαη αλ θαηαιακβάλνπλ θαη απηέο 3% ή θαη
ιηγφηεξν, νπζηαζηηθά ζα απμήζνπλ ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα φπνπ ζα ππάξρεη αλζξψπηλε
επέκβαζε.
Όζν αθνξά ην ζέκα ηεο αληαλάθιαζεο ησλ Φ/Β, νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηα είδε ηεο
νξληζνπαλίδαο (θαη εηδηθά ζε είδε ηεο πδξφβηαο παλίδαο) είλαη θαηά πεξίπησζε ρσξίο λα έρεη
γίλεη αξθεηή έξεπλα γηα ην ζέκα απηφ. Αθφκε φκσο θαη λα είλαη αξθεηά κηθξή («φζν έλα
παξκπξίδ απηνθηλήηνπ γηα ην θάζε πάλει», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή) ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, φπσο ε ζπγθεθξηκέλε, κε άκεζε γεηηλίαζε ηελ Α’ δψλε πξνζηαζίαο, αξθεί γηα
λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
Σέινο φζν αθνξά ην ζέκα ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο, είλαη
απηνλφεην, φηη νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε επέκβαζε αιινηψλεη ην ηνπίν κηαο πεξηνρήο, πφζν
κάιινλ φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ Α’ δψλε πξνζηαζίαο θαη ζε κηα
πεξηνρή κε απμεκέλν αξηζκφ επηζθεπηψλ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ Φνηληθφπηεξσλ πνπ
θηινμελνχληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα Πηειέα. Απηφ βέβαηα δελ έρεη θαη’ αλάγθε επηπηψζεηο
«ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο» (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή) ψζηε λα επηιεθζεί ε
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Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ. Δμάιινπ ν ΦΓ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θξίλεη ηέηνηνπ
είδνπο επεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ .
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε.
2 ν Θέκα: Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1. ΠΠΔ έξγν θαηαζθεπή Κάκπηλγθ δπλακηθόηεηαο 300 αηόκσλ από Σ. Γθαξό θαη .
Μπισλά ζην αγξόθηεκα Μαγγάλσλ Γήκνπ Σνπείξνπ Π.Δ. Ξάλζεο.
Αθνχ εμεηάζηεθαλ φια ηα παξερφκελα ζηνηρεία θαη ιήθζεθαλ ππφςε:
• Σν Γ.. ηνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο κε ηελ 3461/22-12-2010 απφθαζή
ηνπ πξφηεηλε ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο
θαζψο πεξηιακβάλεη ηχπνπο νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία
92/43/ΔΟΚ. Σν Γ.. ηνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ – Βηζηνλίδαο – Ηζκαξίδαο κε ηελ 3461/22-122010 απφθαζή ηνπ ελέθξηλε θαηά πιεηνςεθία ηελ «Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Δζληθνχ
Πάξθνπ Α.Μ.Θ.». Ζ έθζεζε απηή ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνο ην ΤΠΔΚΑ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ
2742/1999 (ΦΔΚ 207 Α’, άξζξν 16, παξ. 3). Σν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο θαζνξίζηεθε απφ
ηελ κε Α.Π. νηθ. 141135/2004/6.7.2010 επηζηνιή ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Πεξ/ληνο ΤΠΔΚΑ
πξνο ηνλ Φνξέα δηαρείξηζεο θαη πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
αιιαγψλ ζηηο δψλεο νξηνζέηεζεο θαη ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο Κ.Τ.Α.
44549/17.10.2008 (ΦΔΚ Γ’ 497) θαζψο θη έλα ζρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πξνο
αληηθαηάζηαζή ηεο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΦΓ ε πεξηνρή ζηελ
νπνία εληάζζεηαη ην γήπεδν ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζε δψλε πνπ πξνηάζεθε λα γίλεη Α’ Εψλε
φπνπ ζχκθσλα κε ηελ ίδηα απφθαζε δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπνληαη θαηαζθεπέο ηέηνηνπ
ηχπνπ.
• Σελ επηηφπηα επίζθεςε κειψλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (17/7/2011) θαη ηε
δηαπίζησζε φηη φλησο νη παξαπάλσ ηχπνη νηθνηφπσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ
πεξηνρή θαζψο θαη εθηεηακέλεο ακκνζηληθέο εθηάζεηο φπνπ απαληάηαη ν Κξίλνο ηεο
ζάιαζζαο Pancratium maritimum.
• Σελ λέα κειέηε γηα ην έξγν πνπ καο δηαβηβάζηεθε απφ ηελ ΔΤΠΔ ζχκθσλα κε ηελ νπνία
δηαηεξνχληαη νη νηθίζθνη θαη νη πηζίλεο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ
ΦΓ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ θαηά πιεηνςεθία λα γλσκνδνηήζνπλ αξλεηηθά θαζψο
θξίλνπλ φηη ε θαηαζθεπή θάκπηλγθ, πνπ κάιηζηα δηαζέηεη 15 νηθίζθνπο θαη 2 πηζίλεο, ζα
πξνθαιέζεη:
1. Μφληκε θαη κε αληηζηξεπηή ππνβάζκηζε ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηνπ γεπέδνπ
(ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 6β ηνπ Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91/Α/02), αιιά επίζεο ησλ
ακκνζηληθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ Pancratium maritimum ζηα λφηηα ηνπ
γεπέδνπ πξνο ηελ ζάιαζζα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ πξφζθαηε επηηφπηα
απηνςία καο φπνπ δηαπηζηψζακε φηη, παξά ηελ βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ (Α.Π.
9931/26-08-2010) γηα ηελ νδηθή ζχλδεζε ηνπ ηεκ. 709 κε αγξνηηθή νδφ, δελ πθίζηαηαη
δξφκνο πξνζπέιαζεο πξνο ην νηθφπεδν απφ ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ θαη ζπλεπψο ε
κφλε πξνζπέιαζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ παξάλνκα δηαλνηγκέλν παξαιηαθφ δξφκν πνπ
δηέξρεηαη αλάκεζα ζηηο ακκνζίλεο ηεο πεξηνρήο.
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2. εκαληηθή ππνβάζκηζε θαη θαηαθεξκαηηζκφ ελδηαηηεκάησλ νξληζνπαλίδαο πνπ
απαληψληαη ζηελ πεξηνρή ιφγσ φριεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
θαη ιφγσ άκεζεο εθρέξζσζεο πγξνηνπηθψλ ζέζεσλ ζην λφηην ηκήκα ην νηθνπέδνπ.
3. Γηα ηα δχν παξαπάλσ αιιά θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη
ζηελ ΠΠΔ πνπ επαλππνβιήζεθαλ θαζψο θαη γηα ηελ ειιηπή αμηνιφγεζε ησλ
αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ν θνξέαο
ηνπ έξγνπ είρε ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε πξνεγνχκελε επηζηνιή ηνπ Φ.Γ.
4. ε κειινληηθή ππνβνιή ΠΠΔ (θαζψο νη θνξείο ηνπ έξγνπ δήηεζαλ ηελ επ’ αφξηζην
αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο) ν Φ.Γ. επηθπιάζζεηαη λα γλσκνδνηήζεη εθ λένπ.
2. ΜΠΔ Γεμακελέο απνζήθεπζεο πγξώλ θαπζίκσλ από ηελ εηαηξεία .
ΠΟΤΡΓΟΤΣΕΖ & ΗΑ Ο.Δ. ζην αγξόθηεκα Νέαο Κώκεο Γήκινπ Νέζηνπ Π.Δ.
Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Αθνχ εμεηάζηεθαλ φια ηα παξερφκελα ζηνηρεία θαη ιήθζεθαλ ππφςε:
 Ζ παξνπζίαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο φηη ηo πξνηεηλφκελν πισηφ αγθπξνβφιην
πξνηείλεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηα 850 m απφ ην εζνδεπηηθφ ζηφκην ηεο Ληκλνζάιαζζαο
Βάζζνβαο (ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηάθξν θαη κε ηελ Ληκλνζάιαζζα Δξαηεηλφ), 150 m απφ ηα
φξηα ησλ δσλψλ Natura 2000 (Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Σ.Κ..) κε θσδηθφ GR1150010
θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) κε θσδηθφ GR1150001), 480 m απφ ην εζνδεπηηθφ
ζηφκην πνπ πξνηάζεθε λα θαηαζθεπαζηεί ζηε ιηκλνζάιαζζα Βάζζνβα γηα ηελ
απνθαηάζηαζε επηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο κπδνθαιιηέξγεηαο
πνπ ππάξρνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (βιέπε ζπλεκκέλν ράξηε),
 Ζ αξλεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηφζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε
δεμακελψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, γηα ηελ δηέιεπζε αγσγνχ απφ ην ΔΠ ΑΜΑΘ, φζν θαη
γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε πεηξειαηνεηδψλ ρσξίο ιηκεληθφ έξγν. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε
έγγξαθν ηνπ ΓΔΝ (ππ. αξηζ. Φ. 542/41/00/ρ 54/25.1.2000) πνπ επηζεκαίλεη ηελ
επηθηλδπλφηεηα εγθαηάζηαζεο πισηψλ αγθπξνβνιίσλ ζηελ ελ ιφγσ ζαιάζζηα πεξηνρή
εμαηηίαο ηεο χπαξμεο θαισδίνπ πςειήο ηάζεο, αγσγνχ πεηξειαίνπ θαη αγσγνχ θπζηθνχ
αεξίνπ.
 Οη επηθπιάμεηο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πισηνχ
αγθπξνβνιίνπ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ είλαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην ΔΠ ΑΜΑΘ.
 Ζ αξλεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο
ηνπ ΓΠΘ (ε ζρεηηθφ), φπνπ πεξηγξάθεηαη ε κεησκέλε νηθνινγηθή πνηφηεηα ηεο παξάθηηαο
δψλεο ζηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ πισηά αγθπξνβφιηα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη εθηίκεζεο πνηφηεηαο λεξνχ ηεο
ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ (Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά, ΔΚ
60/2000), πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην εξγαζηήξην Οηθνινγηθήο Μεραληθήο & Σερλνινγίαο ηνπ
Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (20082009). Δπίζεο ηνλίδνληαη νη επηπηψζεηο ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαηαζθεπή
ησλ δεμακελψλ, νη επηπηψζεηο απφ ελδερφκελε δηαξξνή πεηξειαηνεηδψλ απφ ηηο δεμακελέο
απνζήθεπζεο θαη ηέινο νη επηπηψζεηο ζηελ ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεο παξάθηηαο
δψλεο θαη ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ ΔΠ ΑΜΑΘ, απφ ηελ εθθφξησζε πεηξειαηνεηδψλ απφ
δεμακελφπινηα ζε πισηά αγθπξνβφιηα.
 Ζ αξλεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ (ζη ζρεηηθφ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε πισηνχ
αγθπξνβνιίνπ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ ζπλνξεχεη κε ην ΔΠ ΑΜΑΘ, εμαηηίαο ησλ
επηπηψζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζην πεξηβάιινλ ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηεο πεξηνρήο
(Βάζζνβα, Δξαηεηλφ), αιιά θαη ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ςαξηψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη
ηηο κπδνθαιιηέξγεηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαζψο αθφκε θαη κηθξνπνζφηεηεο
πεηξειαηνεηδψλ κπνξεί λα επηβαξχλνπλ ηελ γεχζε ή ηελ νζκή ησλ παξαγφκελσλ
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αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξφηαζε γηα κεηαθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θνξηνεθθφξησζεο πεηξειαηνεηδψλ ζην λέν ιηκάλη Φίιηππνο ηεο Καβάιαο
Μεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ηα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα γλσκνδνηήζνπλ
αξλεηηθά θαζψο θξίλνπλ φηη ε θαηαζθεπή δεμακελψλ θαπζίκσλ, ε θαηαζθεπή αγσγνχ εληφο
ηνπ ΔΠ ΑΜΑΘ θαη ε εθθφξησζε πεηξειαηνεηδψλ ζε πισηφ αγθπξνβφιην ζηελ ζαιάζζηα
πεξηνρή πνπ ζπλνξεχεη κε ην ΔΠ ΑΜΑΘ, έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα πξνθαιέζεη:
1. Δπηπηψζεηο ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, θαζψο απφ ζηνηρεία ηεο κειέηεο, εθηηκάηαη
φηη ην χςνο ηνπο ζα είλαη πεξίπνπ 12 m επνκέλσο εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζνπλ αηζζεηά
ηελ θπζηνγλσκία ελφο κέξνπο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο.
2. Δπηπηψζεηο ζηελ ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ
ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ ΔΠ ΑΜΑΘ απφ ηελ εθθφξησζε πεηξειαηνεηδψλ ζε πισηφ
αγθπξνβφιην.
3. Δπηπηψζεηο ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα απφ ελδερφκελε δηαξξνή πεηξειαηνεηδψλ απφ ηηο
δεμακελέο απνζήθεπζεο.
4. Δπηπηψζεηο ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη ησλ κπδνθαιιηεξγεηψλ
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Σέινο ηα κέιε ηνπ Γ απνθάζηζαλ λα δεηεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ε θαηάξγεζε ησλ
πισηψλ αγθπξνβνιίσλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζπλνξεχεη κε ην ΔΠ ΑΜΑΘ θαη ε κεηαθνξά ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θνξηνεθθφξησζεο ζην λέν ιηκάλη Φίιηππνο ηεο Καβάιαο, φπνπ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζζνχλ αηπρήκαηα θαη κηθξνδηαξξνέο πεηξειαηνεηδψλ.

Χάρτης της εσρύτερης περιοτής όποσ προτείνεται η εγκατάσταση τοσ πλωτού αγκσροβολίοσ.
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3. ΠΠΔ Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο από ηελ θα Κνπξηίδνπ Υξπζνύια
ζην αγξόθηεκα Πνιπζίηνπ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 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.
Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
4. ΠΠΔ Δπηθαλεηαθή απόιεςε λεξνύ από ηνλ πνηακό Λαζπία από ηνλ θ Μαγγίλα
Βαζίιεην ζην αγξόθηεκα Κπςέιεο ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 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.
Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
5. ΠΔ Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ηζρύνο 966,46 KW¨
από ηελ εηαηξεία «Φ/Β Σνπείξνπ Θξάθεο Α.Δ.» ζην αγξόθηεκα Κπςέιεο ηνπ
Γήκνπ Σνπείξνπ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:


Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάηνπο 10 κέηξσλ.



Οη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ, αθηηλνβνιία, παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη
ζε ειεθηξνληθή κνξθή θάζε έηνο 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.

6. ΠΔ Αλέγεξζε γεσξγηθήο απνζήθεο από ηνλ θ. Μσξαΐηε ηέξγην ζην αγξόθηεκα
Μεηξηθνύ Γήκνπ Κνκνηελήο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά σο πξνο ην αίηεκα
γηα απαιιαγή απφ ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.
7. ΠΠΔ Αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο από ηνλ θ Γθνπηδνύθε
Αιέμαλδξν ζην αγξόθηεκα Πνιπζίηνπ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 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.
Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
8. ΠΠΔ Αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο από ηελ θα Υαηδεραλίδνπ
Υξπζάλζε ζην αγξόθηεκα Πνιπζίηνπ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 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)
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 Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Φ.Γ. ηφζν ησλ ηζηνξηθψλ φζν θαη ησλ κειινληηθψλ κεηξήζεσλ
ή/θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ λεξνχ ηεο γεψηξεζεο.
Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
9. ΠΔ Άδεηα ρξήζεο λεξνύ αξδεπηηθήο γεώηξεζεο από ηνλ θ Υαηδόπνπιν ηέξγην
ζην αγξόθηεκα Αβδήξσλ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 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.
Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
10. ΜΠΔ Αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο από ηνλ θ Αξβαληηίδε
Γεκήηξην ζην αγξόθηεκα Πνιπζίηνπ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 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.
Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
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