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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 38/2020
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο κειέηεο
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ «Λεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ
πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο-Λαγθαδά» ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβόπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξόπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλόο,
19)Υ.Σζηνύληαο, 20)Ν.Λαδόπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29)
Κ.Σξνρόπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηόπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεύσλ αληηπξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 27-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο καο απέζηεηιε
ην κε αξ. πξση. 743077(897)/26-11-2019 έγγξαθό ηνπ κε ζέκα : «Απνζηνιή αλαθνίλσζεο γηα
δεκνζίεπζε θαθέινπ ΜΠΔ» πνπ αθνξά ζην έξγν / δξαζηεξηόηεηα«Λεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά»
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ππνθαηεγνξία Α1, νκάδα 2ε κε α/α 003).,Φνξέαο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ :«Γεληθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο Λαγθαδά»πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ νη απόςεηο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο
ηνπο.
Ζ αλαθνίλσζε – πξόζθιεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηνπηθό
ηύπν ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ην θνηλό θαη λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
Ζ θνηλόηεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ δηαηύπσζε ηη απόςεηο ηεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2020 απόθαζε
ηεο
Ζ θνηλόηεηα Αγίαο Μαξίλαο δηαηύπσζε ηηο απόςεηο ηεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2020 απόθαζε
ηεο
Ζ θνηλόηεηα Βέξνηαο δηαηύπσζε ηηο απόςεηο ηεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2020 απόθαζε ηεο.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε ηελ αξηζκό 2/2020(20/01/2020)απόθαζε ηεο εηζεγήζεθε
ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Αθνινπζεί πεξίιεςε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ :
ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΩΔΩΝ ηνπ
έξγνπ :
«Λεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ
Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά» ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ππνθαηεγνξία
Α1, νκάδα 2ε κε α/α 003)
Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ : «Γεληθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ Πεδηάδσλ
Θεζζαινλίθεο - Λαγθαδά»
πλνπηηθή πεξηγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ έξγνπ
Σν ππό εμέηαζε έξγν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπιινγηθνύ αξδεπηηθνύ
δηθηύνπ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά. Απηό εθηείλεηαη ζε
πεξηνρή έθηαζεο 991.580 ζηξεκκάησλ θαη πξνο δηεπθόιπλζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπ επηκεξίδεηαη
ζηνπο ηνκείο Αμηνύ, Αιηάθκνλα, Γηαλληηζώλ θαη ζηηο πεξηνρέο πξόρεηξσλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο
ΓΟΔΒ. Γηα απηό έρεη εθνδηαζηεί από ηελ Γηεύζπλζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ ππ’
Αξηζ. Πξση.: 17062/29-03-2016 άδεηα ρξήζεο λεξνύ ηεο ηάμεο ησλ 900.000.000 m3/έηνο.
Δπηπιένλ, γηα απηό ζπληάζζεηαη κε ηελ παξνύζα κειέηε θάθεινο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο,
κε ζθνπό ηελ έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ.
Σν δίθηπν απνηειείηαη από:
i. 2 θξάγκαηα εθηξνπήο πνηακώλ Αιηάθκνλα θαη Αμηνύ (ΑΠΓΑ & ΓΠΓΑ)
ii. 7 βαζηθέο πδξνιεςίεο (Καιήο, Ληπνρσξίνπ, Κνπθαιίσλ (Γεμηό Αλάρσκα Αμηνύ &
Αληιηνζηάζην), Λνπδία (Πνηακόο & Δθβνιή Σ1) θαη Αληιηνζηάζην Σ1-Παξαιίκλεο)
iii. 57 αξδεπηηθά αληιηνζηάζηα θαη 15 ζηξαγγηζηηθά αληιηνζηάζηα
iv. 334.033m αξδεπηηθώλ δησξύγσλ θαη 376.521m ζηξαγγηζηηθώλ δησξύγσλ
v. 295.000m αγσγώλ ππνγείνπ δηθηύνπ θαη 2.823 πδξνιεςίεο ππνγείνπ δηθηύνπ
Θέζε έξγνπ
Σν αξδεπηηθό δίθηπν εθηείλεηαη ζηα Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (EL09)
θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (EL10) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Λεθάλεο Απνξξνήο Αιηάθκνλα
(EL0902) θαη Αμηνύ (EL1003) θαη ζηηο Τπνιεθάλεο Αιηάθκνλα (10), Πεξηθεξεηαθήο Σάθξνπ
(12), Λνπδία (30), Αμηνύ (20) θαη Γαιιηθνύ (40).
Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο
Δλόηεηεο Ζκαζίαο, Πέιιαο θαη Θεζζαινλίθεο, ζηνπο Γήκνπο Βέξνηαο, θύδξαο, Πέιιαο θαη
Υαιθεδόλαο θαη ζηα Γεκνηηθά ή Σνπηθά Γηακεξίζκαηα Αγίαο Βαξβάξαο, Καιήο, εβαζηηαλώλ,
Γηαλληηζώλ θαη Γέθπξαο, Διενύζαο, Κνπθαιίσλ, Άδελδξνπ, αληίζηνηρα.
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Ωο πξνο ηηο ηζρύνπζεο ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, επηζεκαίλεηαη όηη απηέο
αθνξνύλ ζε λέα θαη όρη πθηζηάκελα έξγα. Δπηπιένλ, δελ πθίζηαηαη εηδηθό ζεζκηθό θαζεζηώο,
ζύκθσλα κε εγθεθξηκέλα ζρέδηα (ξπζκηζηηθό, γεληθό πνιενδνκηθό, ξπκνηνκηθό, ΕΟΔ, ΥΟΑΠ,
νξηνζέηεζεο νηθηζκώλ ή άιισλ ζρεδίσλ θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο θαη δόκεζεο) ζηελ πεξίπησζε
έξγσλ παξόκνηαο θύζεο κε ην δηθό καο αθελόο γηαηί πξόθεηηαη γηα θαηαζθεπαζκέλν έξγν θαη
αθεηέξνπ γηαηί δελ ππάξρεη αλάγθε γηα δεκηνπξγία Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ γηα ηε ράξαμε αγσγώλ
αξδεπηηθώλ δηθηύσλ. Γεληθά νη αγσγνί ηνπ ζπιινγηθνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ δηέξρνληαη από
πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ θαη κάιηζηα ζπλήζσο από αγξνηηθέο νδνύο.
Ζ πεξηνρή αλάπηπμεο έξγνπ εκπίπηεη ζε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή:
i. ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ (Γηθηύνπ Natura 2000)
ii. ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Γέιηα Αμηνύ Λνπδία Αιηάθκνλα (ΔΠΓΑΛΑ)
iii. ησλ Τγξνηόπσλ Γηεζλνύο εκαζίαο (πλζήθε Ramsar)
ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ ΔΟΑ (Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιόγεζε)
Σκήκα ηνπ ππό αδεηνδόηεζε πθηζηάκελνπ έξγνπ εκπίπηεη εληόο ησλ νξίσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο «Γέιηα Αμηνύ – Λνπδία – Αιηάθκνλα – Δπξύηεξε Πεξηνρή –
Αμηνύπνιε» (GR1220002), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ «Δζληθό Καηάινγν» ηνπ
Δπξσπατθνύ Οηθνινγηθνύ δηθηύνπ Natura 2000 (νδεγία 92/43/ΔΟΚ) θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο
Δηδηθή Εώλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ ή SAC). Αθόκε, ηκήκα ηνπ ππό αδεηνδόηεζε πθηζηάκελνπ έξγνπ
εκπίπηεη εληόο ησλ νξίσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο «Γέιηα Αμηνύ – Λνπδiα – Αιηάθκνλα –
Αιπθή Κiηξνπο» (GR1220010), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ «Δζληθό Καηάινγν» ηνπ
Δπξσπατθνύ Οηθνινγηθνύ δηθηύνπ Natura 2000 (νδεγία 92/43/ΔΟΚ) θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο
Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο (ΕΔΠ ή SPA).
Δπηπιένλ, ηκήκα ηνπ ππό αδεηνδόηεζε πθηζηάκελνπ έξγνπ εκπίπηεη εληόο ηνπ Δζληθνύ
Πάξθνπ Γαιιηθνύ, Αμηνύ, Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, ηεο αιπθήο Κίηξνπο θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο
Καινρσξίνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο, γηα ην νπνίν εθδόζεθε ε ΚΤΑ 12966 (ΦΔΚ
220/Α.Α.Π.Π./14-05-2009) κε ηίηιν «Υαξαθηεξηζκόο ησλ ρεξζαίσλ, πδάηηλσλ θαη ζαιάζζησλ
πεξηνρώλ ησλ εθβνιώλ ησλ πνηακώλ Γαιιηθνύ, Αμηνύ, Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, ηεο αιπθήο
Κίηξνπο θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο σο Δζληθνύ
Πάξθνπ θαη θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ, όξσλ θαη πεξηνξηζκνύ δόκεζεο».
Γηα ην αλσηέξσ Δζληθό Πάξθν, ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε έσο ηηο 04/08/2018, ην Πξνεδξηθό
Γηάηαγκα κε ηίηιν «Υαξαθηεξηζκόο ησλ ρεξζαίσλ, πδάηηλσλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρώλ ησλ
εθβνιώλ ησλ πνηακώλ Γαιιηθνύ, Αμηνύ, Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, ηεο αιπθήο Κίηξνπο θαη ηεο
ιηκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο σο Δζληθνύ Πάξθνπ» θαη βξίζθεηαη
αθόκα ππό έγθξηζε.
Σν πθηζηάκελν ζπιινγηθό αξδεπηηθό δίθηπν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ Πεδηάδσλ
Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά θαηαιακβάλεη έθηαζε ησλ Εσλώλ Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 θαη Γ6 – Πεξηνρέο
Γεσξγηθώλ Καιιηεξγεηώλ ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ, όπσο απηέο νξηνζεηήζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ
ΚΤΑ. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην ρέδην ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο, ην δίθηπν εθηείλεηαη ζηηο Εώλεο ΑΓ1, ΑΓ2, ΑΓ3, ΑΓ4, ΑΓ5, ΑΓ6 – Πεξηνρέο
Πξνζηαζίαο Οηθνζπζηεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Αγξνηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ.
Απηέο αθνξνύλ αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη θπξίσο νξπδώλεο, πνπ απνηεινύλ
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο Δηδηθήο Εώλεο Γηαηήξεζεο GR1220002.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ αλσηέξσ ΠΓ (Άξζξν 3, παξ. IV) ζηηο δώλεο απηέο επηηξέπεηαη
ε γεσξγία ζηηο ήδε θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο. Αθόκε, απαγνξεύεηαη ε αιινίσζε, θαηαζηξνθή ή
κεηαβνιή ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνύ – απνζηξαγγηζηηθνύ δηθηύνπ πνπ εμππεξεηεί ηηο λόκηκα
πθηζηάκελεο θαιιηέξγεηεο ησλ δσλώλ ΑΓ. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ αλσηέξσ ΠΓ
επηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ
αξδεπηηθώλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο.
πλεπώο, ην πθηζηάκελν ππό αδεηνδόηεζε αξδεπηηθό δίθηπν όρη κόλν δελ έρεη επηπηώζεηο
ζηελ αθεξαηόηεηα θαη ζηνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηεο πεξηνρήο
κειέηεο, αιιά αληηζέησο ε αδεηνδόηεζή ηνπ θαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηβάιιεηαη γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη απνηειεί θαη επηηαγή ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
ηεο πεξηνρήο.
Οθέιε από ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
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Ο ΓΟΔΒ Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά είλαη έλαο από ηνπο δέθα ΓΟΔΒ πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί ζε όιε ηε ρώξα. Μάιηζηα είλαη απηόο κε ηε κεγαιύηεξε πεξηνρή αξκνδηόηεηαο θαζώο
κεηαθέξεη θαη δηαλέκεη λεξό από ηξεηο πνηακνύο (Αιηάθκνλα, Αμηό θαη Λνπδία) γηα λα αξδεπηνύλ
πεξίπνπ 991.580ζηξ. ζηηο ΠΔ Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο, Πέιιαο θαη κε ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα
αξδεπηηθνύ λεξνύ παλειιαδηθά κε ηελ άδεηα ρξήζεο πνπ δηαζέηεη λα αλέξρεηαη ζε
900.000.000m3/έηνο.
Δπηπξόζζεηα, κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ κεηαθέξεη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΔΤΑΘ ην λεξό πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ πδξνδόηεζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ
ζπλεξγάδεηαη κε ηε ΓΔΖ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ησλ θξαγκάησλ ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα.
Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη κέηξα
ρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο επηζεκαίλεηαη όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ
πθηζηάκελνπ δηθηύνπ δελ επηθέξεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηα θιηκαηηθά θαη βηνθιηκαηηθά,
κνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά, γεσινγηθά, ηεθηνληθά θαη εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη
ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο, ζηηο αλζξσπνγελείο πηέζεηο
ζην πεξηβάιινλ, ζην αηκνζθαηξηθό θαη αθνπζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.
Αληηζέησο, νη παξάκεηξνη ζηηο νπνίεο αλακέλνληαη πηζαλέο επηπηώζεηο είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ηα επηθαλεηαθά ύδαηα. Μεηαμύ απηώλ, νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο
επηπηώζεηο είλαη ζεηηθέο ελώ σο πξνο ηα επηθαλεηαθά ύδαηα, πνπ είλαη θαη ε παξάκεηξνο πνπ
επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν πξνηείλνληαη:
i. Μέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απνδνηηθήο θαη αεηθόξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνύ
ii. Μέηξα ειέγρνπ απόιεςεο θαη απνζήθεπζεο επηθαλεηαθνύ λεξνύ
iii. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ΔΤ ηδίσο από
πδξνκνξθνινγηθέο αιινηώζεηο
iv. Δθπαηδεπηηθά Μέηξα
v. Έξγα έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη επίδεημεο
vi. Λνηπά Μέηξα
πκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο, ηηο ελδερόκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ
πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
 Γελ εμεηάδεηαη ε θάζε θαηαζθεπήο αθνύ ην έξγν είλαη ήδε θαηαζθεπαζκέλν θαη
κάιηζηα αδεηνδνηεκέλν σο πξνο ηε ρξήζε λεξνύ γηα άξδεπζε.
 ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ.
 Γελ πξνβιέπεηαη ε θάζε παύζεο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ.
 Οη επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζην θπζηθό (βηνηηθό & αβηνηηθό) θαη
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ είλαη ακειεηέεο θαη γηα απηό δελ ρξήδνπλ πηνζέηεζεο κέηξσλ
αληηκεηώπηζεο.
 Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο είλαη ζεηηθέο θαζώο ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε
ηεο πεξηνρήο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, θάλνληαο πην ειθπζηηθή ηελ ύπαηζξν θαη ηελ ελαζρόιεζε κε
ηε γεσξγία.
 Ζ πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηε ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ είλαη ηα επηθαλεηαθά ύδαηα θαη γηα ηελ πξόιεςε απηώλ πξνηείλεηαη πιήξεο πξόγξακκα
κέηξσλ.
Δπηζεκαίλεηαη ηειηθά, όηη πξσηαξρηθό ξόιν γηα ηελ απνθπγή πεξηβαιινληηθώλ νριήζεσλ
ζε έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζπιινγηθό αξδεπηηθό δίθηπν παίδεη ε νξζή
ξύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε επηκειήο ζπληήξεζή ηνπ θαη ν ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ πνζνηηθώλ
θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δηαξθή εθπαίδεπζε
ησλ ρξεζηώλ γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο
θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο.
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Καηόπηλ απηώλ,
Παξαθαιείηαη
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξ.Αληηπξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο
Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ ςήθηζαλ
όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 27-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 2/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.
3.- Σελ κε αξ. πξση. 743077/26-11-2019 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 2/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο
5.- Σελ ππ’ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ
6.- Σελ ππ’ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Αγίαο Μαξίλαο
7.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
8.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δθθξάδεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ
«Λεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ
πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο-Λαγθαδά» ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηε δηαηήξεζε
ησλ λόκηκσλ επηθπιάμεσλ.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 38 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γημήηριος Πσρινός
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
Υ.
Α.
Η.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Κεραΐδεο
Σζαπξάλεο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 11-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

