ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΙΣΧΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 10εο / 20-12-2010 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ηo Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 20 Γεθεκβξίνπ 2010, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
11:00 π.κ.,

ζε

αίζνπζα

ηνπ Κέληξνπ

Πιεξνθφξεζεο

Λίκλεο

Βηζησλίδαο,

πξαγκαηνπνηήζεθε ε 10ε/2010 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ (Δζληθφ
Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο), θαηφπηλ ηεο ππ. αξ. 3425/13-12-2010
έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε.

Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:


Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, βηνιφγνο-ηρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔΗΝΑΛΔ, Πξφεδξνο Γ..



θα

πκπηιίδνπ

Θενδψξα,

εθπαηδεπηηθφο,

εθπξφζσπνο

Ννκαξρηαθήο

Απηνδηνίθεζεο Ξάλζεο.


θ. Μεραειίδεο άββαο, Γήκαξρνο Υξπζνχπνιεο, εθπξφζσπνο ησλ ΟΣΑ Ν.
Καβάιαο.



θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.



θ. Γέξξεληξνππ Υάλο, βηνιφγνο, εθπξφζσπνο Οηθνινγηθψλ Μ.Κ.Ο



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

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

επηζηήκνλαο Γ..

Μαξία,

Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο,

αλαπι.

εηδηθφο

1ν Θέκα: Γηαρεηξηζηηθό ρέδην ΔΠ ΑΜΑΘ
ΑΠΟΦΑΖ
Ο πξφεδξνο ηνπ Γ.. έδσζε ην ιφγν ζηνλ θν Γεκήηξε Υατηίδε, πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο Έξγσλ, ν νπνίνο θαη αλέθεξε ζηα
κέιε ηνπ Γ.. φηη παξέιαβαλ ζήκεξα ηελ απάληεζε ηεο ζχκπξαμεο ησλ κειεηεηψλ
ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ σο πξνο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ δηακνξθσζεί επί
ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αθνχ
κειέηεζαλ ηηο θαηά επηζήκαλζε απαληήζεηο ηεο αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ηηο έθξηλαλ
απνδεθηέο θαη ζπλέηαμαλ ην Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο 2/20-12-2010, ην νπνίν θαη
παξνπζηάδνπλ ηψξα ζην Γ... Μέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιακβάλνπλ ηα
παξαδνηέα ηεο κειέηεο γηα ηελ «ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ
ΥΔΓΗΟΤ», αθνχ ηα έθξηλαλ σο επαξθή ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην
Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. αθνχ έιαβαλ γλψζε ησλ αλσηέξσ απνθάζηζαλ νκφθσλα
ηελ παξαιαβή ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ γηα ην Δζληθφ Πάξθν ΑΜ-Θ.
2ν Θέκα: Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1. ΜΠΔ γηα ην έξγν “ Λεηηνπξγία θηελνηξνθηθήο κνλάδαο δπλακηθόηεηαο 400
αηγνπξνβάησλ ” από ηνλ θ. Σζηθιηθηώηε Θεόδσξνπ ζηε ζέζε αγξόθηεκα
Ν. ηδεξνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Ν. ηδεξνρσξίνπ ζην Ν. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα 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:
 Ζ θνπξνζσξφο λα θαηαζθεπαζηεί ζε ζρήκα Δ. Έηζη, φηαλ ηα ζηεξεά απφβιεηα
γεκίζνπλ ηνλ 1ν ρψξν ηεο θνπξνζσξνχ, ηφηε ζα γίλεηαη ελαπφζεζε ησλ λέσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην 2ν ηκήκα ηεο, αθήλνληαο ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ
δχκσζε ηεο θνπξνζσξνχ ζην 1ν ηκήκα.


Να ηνπνζεηεζεί ζηελ θνπξνζσξφ κφληκν ζηέγαζηξν ειαθξηάο θαηαζθεπήο.



Απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ δαπέδνπ ηεο θνπξνζσξνχ λα θαηαζθεπαζηεί
αγσγφο πξνο ηε ζηεγαλή δεμακελή, έηζη ψζηε ηα πγξά μεπιχκαηα ηεο
θνπξνζσξνχ λα θαηαιήγνπλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πγξψλ ιπκάησλ ηεο
κνλάδαο.



Θα πξέπεη ζηνλ απνξξνθεηηθφ βφζξν λα γίλεη επηθάιπςε ηνπ ππζκέλα κε άξγηιν.



Να απνδεηρζεί ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζηα νπνία
ζα γίλεηαη ε δηάζεζε ηεο θνπξηάο.



Να γίλεη ζαθή αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ γάιαθηνο απφ ηα δψα πνπ
ιακβάλνπλ αληηβηνηηθά.

πζηήλεηαη ηέινο λα γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα
είδε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο.

2. ΜΠΔ γηα ην έξγν “ Καηαζθεπή & ιεηηνπξγία νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθήο
θαηαζθήλσζεο (camping) ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 300 αηόκσλ ” ζην
αγξόθηεκα Μαγγάλσλ Γήκνπ Σνπείξνπ, Ν. Ξάλζεο, ηδηνθηεζίαο Σ. Γθαξό
θαη . Μπισλά.
ΑΠΟΦΑΖ
Αθνχ εμεηάζηεθαλ φια ηα παξερφκελα ζηνηρεία θη έγηλε ζπδήηεζε, ηα κέιε ηνπ Γ..
απνθάζηζαλ θαηά πιεηνςεθία λα γλσκνδνηήζνπλ αξλεηηθά γηα ηνπο παξαθάησ
ιφγνπο:
ηελ ΠΠΔ δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε φηη ε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα
βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο πνπ είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν Natura 2000 θαη ΕΔΠ ζηελ
νπνία πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ πεξηνρψλ
ΕΔΠ ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο είλαη, κεηαμχ άιισλ: α) νρινχζεο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, β) ππνδνκέο ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο (π.ρ. θαηαζθελψζεηο).
Ζ ζεκαζία ησλ ακκνζηληθψλ ζπζηεκάησλ είλαη επίζεο πνιχ κεγάιε. Πξφθεηηαη γηα
κηα κεηαβαηηθή πεξηνρή κεηαμχ ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη είλαη έλα
θπζηθφ θξάγκα πνπ πξνζηαηεχεη ηελ ελδνρψξα απφ ηα έληνλα θπζηθά θαηλφκελα,
φπσο ν άλεκνο, νη παιίξξνηεο θαη ν θπκαηηζκφο. ε απηέο ηηο πεξηνρέο επηθξαηνχλ
ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο (δηαθχκαλζε ηεο αιαηφηεηαο θαη ηεο μεξαζίαο) θαη
έηζη ηα είδε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ πνπ δηαβηνχλ εθεί ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κφλν
ζε απηήλ ηε δψλε. ηελ πεξηνρή απαληάηαη ν Κξίλνο ηεο ζάιαζζαο Pancratium
maritimum, ν νπνίνο άιινηε αθζνλνχζε ζηηο ακκνζίλεο, ελψ ζήκεξα απεηιείηαη ιφγσ
ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ θαηαζηξνθή (ηζνπέδσζε ησλ ακκνζηλψλ) απνζηαζεξνπνηεί ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηαζζνχλ ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηλφκελα φπσο δηάβξσζεο θαη εηζφδνπ ηεο ζάιαζζαο
ζηα εχζξαπζηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Δπηπξνζζέησο, νη ακκνζίλεο
έρνπλ πςειή νηθνινγηθή αμία, γηαηί ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν ηχπν
αδσληθήο βιάζηεζεο, ηελ ακκφθηιε, ελψ απνηεινχλ βηφηνπν γηα πνιιά είδε
νξληζνπαλίδαο θαη κηθξνπαλίδαο. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ νηθνηφπσλ έπξεπε λα
απνηειέζεη παξάκεηξν ηφζν γηα ηε ρσξνζέηεζε, φζν θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ
αλάπηπμεο ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο.
Ζ ΠΠΔ δελ αλαθέξεη αλαιπηηθά ηελ πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε: α) ηνπ νηθνπέδνπ
ησλ 83913,04 η.κ. πεξίπνπ, κεηά ηελ θαηάηκεζε ηνπ ζε νηθίζθνπο, ρψξνπο γηα
ζθελέο θιπ, β) ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ησλ νδψλ
πξφζβαζεο. Δπίζεο, δελ έρεη θαηαηεζεί δηάγξακκα θάιπςεο ησλ ππφ αλέγεξζε
εγθαηαζηάζεσλ ζην νπνίν λα θαίλεηαη ζε ηη βάζνο απφ ηελ παξαιία ζα ππάξρνπλ
παξεκβάζεηο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηνηθεηηθήο
πξάμεο γηα ηε ράξαμε αηγηαινχ θαη παξαιίαο (Ν. 2971/2001) δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
νινθιεξσκέλεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ελψ ε θαηαζθεπή 15
παξαζεξηζηηθψλ νηθίζθσλ (κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηηο νπνίεο επίζεο δελ
ηεθκεξηψλεηαη ε αλάγθε θαηαζθεπήο) θαη ζπγθέληξσζεο πιένλ ησλ 300 αηφκσλ
απμάλεη ζεκαληηθά ηε δνκεκέλε έθηαζε ζε κία πεξηνρή φπνπ δελ ππάξρεη δφκεζε
έσο ζήκεξα.
ηελ ΠΠΔ δελ αλαθέξεηαη ην εκβαδφλ θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δχν πηζηλψλ, δελ
ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηνπο ζε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ απφ ηε
ζάιαζζα, θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ρισξησκέλσλ λεξψλ.
Παξάιιεια, δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ ζα
απαηηείηαη γηα ην γέκηζκα ησλ πηζηλψλ εηδηθά ζε κηα πεξηνρή κε έληνλε πθαικχξσζε.
ηελ ΠΠΔ δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ην φηη ην ελ ιφγσ αγξνηεκάρην βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 110 κ απφ ηελ δπηηθή φρζε ηνπ έληνλα ξππαζκέλνπ

πνηακνχ Λαζπία, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζην Θξαθηθφ Πέιαγνο κπξνζηά απφ ην ρψξν
αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ ΠΠΔ αλαθέξεη ηελ αλφξπμε γεψηξεζεο ρσξίο άιιεο ιεπηνκέξεηεο θαη ρσξίο λα
εμεηάδεηαη ην φηη δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ζηελ πεξηνρή, θαη ζε ηφζν θνληηλή
απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα, γηα άληιεζε θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ.
ηε ΠΠΔ επηζπλάπηεηαη ε βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ γηα ηε δπλαηφηεηα
χδξεπζεο ηεο κνλάδαο κε ζχλδεζε ζην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Μαγγάλσλ.
Κξίλεηαη αλαγθαίν ε ζπλεκκέλε βεβαίσζε λα ζπλνδεχεηαη απφ επηπιένλ
πιεξνθνξίεο πνπ ζα αθνξνχλ ην πθηζηάκελν ή φρη ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο κέρξη ηελ
πξνηεηλφκελε κνλάδα. ε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πθίζηαηαη ζα πξέπεη λα
απνζηαιεί ζθαξίθεκα ή ηνπνγξαθηθφ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή πνπ
απηφο ζα θαιχςεη (εληφο επαίζζεησλ-πξνζηαηεπφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ).
Ζ ΠΠΔ δελ αλαθέξεη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα ηα κέηξα δηαρείξηζεο ιπκάησλ,
ζηεξεψλ απνβιήησλ, επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ (παξά κφλν φηη ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ
παξάπιεπξν απνδέθηε πνπ είλαη ν ήδε ξππαζκέλνο πνηακφο Λαζπίαο), κέηξα
πεξηνξηζκνχ ερνξχπαλζεο θαη θσηνξχπαλζεο ζηε πεξηνρή θαηά ηε θάζε
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εγγχηεηα κε ηηο
παξαθείκελεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο, νχηε ηελ εθηηκψκελε αχμεζε ηνπ
θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαηά ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
Ζ νδηθή πξφζβαζε ζην ρψξν είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Θεσξνχκε φηη ε αλαθνξά
ζηελ ΠΠΔ ζηελ πθηζηάκελε αγξνηηθή νδφ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
πξφζβαζεο, θαζψο αθνξά κε ζπληεξεκέλν αγξνηηθφ δξφκν ν νπνίνο δελ είλαη ζε
ζέζε λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φζν θαη
θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καη’ επέθηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο
δεκηνπξγίαο λένπ δξφκνπ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο πνπ
κέρξη ζήκεξα δελ πθίζηαηαη.
Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη, ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ
κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ θαηνηθίεο ή άιια είδε δφκεζεο, κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ
θπζηνγλσκία ηεο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα (ηδηαίηεξα
ηα πηελά). Γηα ην ιφγν απηφ ζε πεξίπησζε επαλππνβνιήο ηεο Π.Π.Δ. ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ηα αλαγξαθφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 9.

3. ΠΠΔ γηα ην έξγν “ Αλόξπμε & αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο ”
ζην αγξόθηεκα Δπιάινπ Γήκνπ Σνπείξνπ, Ν. Ξάλζεο, ηδηνθηεζίαο Δ.Α..
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
4. ΜΠΔ γηα ην έξγν “ Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο ” από ηελ
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ξάλζεο ζην αγξόθηεκα Πνηακηάο ηνπ Γ.
Αβδήξσλ ζην Ν. Ξάλζεο.

ΑΠΟΦΑΖ
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
5. Φάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ¨Παξαρώξεζε έθηαζεο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό – επέθηαζε πθηζηάκελνπ Ναππεγείνπ-Μνλάδα επηζθεπήο
θαη ζπληήξεζεο ζαιαζζίσλ ζθαθώλ (κεραλνινγηθέο θαη μπινπξγηθέο
εξγαζίεο) ζηελ εηαηξεία ¨Φπρνπδάθεο & .Ι.Α. Ο.Δ.¨ ζην αγξόθηεκα
Κεξακσηήο ηνπ Γ. Κεξακσηήο Ν. Καβάιαο.

ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα 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:


Να εθαξκφδεηαη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ ελ δπλάκεη ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ
ρεκηθψλ ελψζεσλ (πνιπρισξησκέλσλ, δηθαηλπιίσλ-P.C.Bs, δηαθφξσλ δηαιπηψλ
ππνιεηκκάησλ, πθαινρξσκάησλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, πηζζσδψλ
θαη ειαησδψλ θαηαινίπσλ, θηι) ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Σν ηζνδχγην κάδαο ησλ παξαπάλσ ρεκηθψλ ελψζεσλ (εηζεξρφκελα-εμεξρφκελα)
ζα θαηαγξάθεηαη θα ζα αλαθέξεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ζε εηήζηα βάζε.



Να δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ άκεζε
(10-20 κέηξα) θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (100-200 κέηξα) ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο α) κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θαζ’ έηνο, απφ ηελ
αξκφδηα γηα ην ζθνπφ απηφ ππεξεζία, β) κε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη
παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία (φξηα πνηφηεηαο λεξψλ γηα
θνιχκβεζε θαη γηα νζηξαθνθαιιηέξγεηα). Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζα
θαηαρσξνχληαη ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή αξρείν.



Σε κε παξεκπφδηζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ λεαξψλ ςαξηψλ πξνο ην εζνδεπηηθφ
ζηφκην ηεο παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζαο (π.ρ. απνθπγή φριεζεο ζαιάζζηνπ
ρψξνπ.

6. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ
Φσηνβνιηατθνύ
ηαζκνύ ηζρύνο 99,75 KW” από ηελ θα. Μπάηδηνπ Αιεμάλδξα ζηελ πεξηνρή
ηεο ιίκλεο Πηειέαο ζην αγξόθηεκα Γιπθάδαο ηνπ Γήκνπ Αηγείξνπ ζην Ν.
Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα 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:








Σα θαιψδηα ζχλδεζεο ηεο κνλάδαο κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο απφ ηε
ΓΔΜΖΔ, λα είλαη κνλσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ππνγείσο, ιφγσ ηεο άκεζεο
γεηηλίαζεο κε ηε ιηκλνζάιαζζα Πηειαία.
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 ηα κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα θαη νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα).
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
θσηνβνιηατθήο κνλάδνο. Όπσο επίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεη δελδξνθχηεπζε
βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο.

7. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο θηελνηξνθηθήο
ρξήζεο ” από ηνπο θ. Μπνπδέιν Υξήζην & Μπνπδέινπ ηαπξνύια ζην
αγξόθηεκα Πέξλεο ηνπ Γ. Υξπζνύπνιεο ζην Ν. Καβάιαο.
Αλαβιήζεθε ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ πνπ έπξεπε λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ
επηζηεκνληθή επηηξνπή.

8. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο βηνκεραληθήο ρξήζεο
γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ” από ηνλ θ. Ινξδάλε
Νηθόιαν Καξξά & ηα Ο.Δ. ζην αγξόθηεκα Πνηακηάο ηνπ Γ. Αβδήξσλ Ν.
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:



 Δθφζνλ αξλεζεί ε Ν.Α. Ξάλζεο λα ηνπ ρνξεγήζεη ηηο πνζφηεηεο λεξνχ
ππξαζθάιεηαο πνπ δεηά ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηελ παξαθείκελε γεψηξεζε
ηεο Ννκαξρίαο.
 Ζ αλφξπμε λα έρεη δηάκεηξν 2,5’’,
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο – ησλ
αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ βηβιίν
ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο.

9. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αξδεπηηθώλ αλαγθώλ ειαηώλα” από ηνλ θ. Πεηαιά Παλαγηώηε ζην
αγξόθηεκα ηνπ νηθηζκνύ Μπξσδάηνπ ηνπ Γ. Αβδήξσλ Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα 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 Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σε κε άξδεπζε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη 16:00) γηα λα
απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.
 Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο – ησλ
αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ βηβιίν
ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο ζηηο
παξαθάησ εκεξνκελίεο:
1) ηελ 1ε Απξηιίνπ,
2) ηελ 1ε Μαΐνπ,
3) ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
4) ηελ 1ε Ηνπιίνπ,
5) ηελ 1ε Απγνχζηνπ,
6) ηελ 1ε επηεκβξίνπ,
7) ηελ 1ε Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο.
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε – θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδνκεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα αθνξά ηηο εμήο
παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
 Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο
ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.

10. ΜΠΔ γηα ην έξγν “ Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο”
από ηνλ θ. Παληξάθε Νηθόιαν ζην αγξόθηεκα Πνιπζίηνπ ηνπ
Βηζησλίδαο Ν. Ξάλζεο.

Γ.

ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα 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 Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σε κε άξδεπζε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη 16:00) γηα λα
απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.
 Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο – ησλ
αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ βηβιίν

ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο ζηηο
παξαθάησ εκεξνκελίεο:
1. ηελ 1ε Απξηιίνπ,
2. ηελ 1ε Μαΐνπ,
3. ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
4. ηελ 1ε Ηνπιίνπ,
5. ηελ 1ε Απγνχζηνπ,
6. ηελ 1ε επηεκβξίνπ,
7. ηελ 1ε Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο.
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε – θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδνκεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα αθνξά ηηο εμήο
παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
 Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο
άξδεπζεο ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.

11. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ

Φσηνβνιηατθνύ
ηαζκνύ ηζρύνο 2.720 KW” από ηελ εηαηξεία «ΚΑΛΔΝΣΑ ΟΛΑΡ
ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Μ. ΔΠΔ» ζηε ζέζε
αγξόθηεκα Ιάζκνπ ηνπ Γήκνπ Ιάζκνπ ζην Ν. Ρνδόπεο.

ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα 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:


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 ηα κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα θαη νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα).



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
θσηνβνιηατθήο κνλάδνο. Όπσο επίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεη δελδξνθχηεπζε
βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο.

3ν Θέκα: Λνηπά ζέκαηα
1. Δθαξκνγή ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο 2010 ζηε κηζζνδνζία ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην Φ.Γ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ εθαξκνγή ηεο εηζνδεκαηηθήο
πνιηηηθήο 2010 ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 φπσο ζπκπιεξψζεθε
κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 90ηνπ Ν.3842/2010.
Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα θάλεη φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο ζηε κηζζνδνζία
ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΦΓ αλαδξνκηθά απφ 1-1-2010 εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 θαη απφ 1-6-2010 εθαξκφδνληαο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ5 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.3842/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.3845/2010.
Δπίζεο, ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνρξέσζε ή κε ηνπ θξάηνπο
ζηελ επηρνξήγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ ΦΓ απφ ηνλ Κξαηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ, ηελ ελαξκφληζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΦΓ κε
αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ην ζέκα ηεο άληζεο πιεξσκήο κεηαμχ
ππαιιήισλ ησλ ίδησλ εηδηθνηήησλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο
δηαρείξηζεο θαη ηελ κείσζε κηζζψλ θάησ απφ ην φξην ηεο Δζληθήο πιινγηθήο
χκβαζεο Δξγαζίαο.
2. Έγθξηζε πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ζρεδίνπ ζύκβαζεο γηα ηελ πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλν.
3. Έγθξηζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φ.Γ. γηα
ηνπο κήλεο Γεθέκβξηνπ ηνπ 2010 θαη Ιαλνπάξην ηνπ 2011.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ
έγθξηζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. θαηά κία ψξα ηελ
εκέξα γηα ηνπο κήλεο Γεθέκβξην 2010 θαη Ηαλνπάξην 2011. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί
ε αλαγθαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαη ζηνπο επφκελνπο
κήλεο.

