ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 3ηρ / 29-3-2011 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ηo Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 29 Μαξηίνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:30 π.κ., ζε
αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 3ε/2011
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ (Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο),
θαηφπηλ ηεο ππ. αξ. 3735 / 22-3-2011 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ.
Μάλνπ Κνπηξάθε.

Παπόνηερ
ηα μέλη ηος Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Bηνιφγνο-Iρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Μεραειίδεο άββαο, Γήκαξρνο Υξπζνχπνιεο, εθπξφζσπνο ησλ ΟΣΑ Ν. Καβάιαο.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
 θ Σεγαλνχξηαο Διεπζέξηνο, Γαζνιφγνο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Κνκνηελήο, εθπξφζσπνο
ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, Βηνιφγνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, Πξφεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνχ θαη Ηρζπνηξνθηθνχ πλεηαηξηζκνχ
Βηζησλίδαο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.
ηα μέλη ηηρ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ :
 Δπηθ. Καζ. πιαίνο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.
 θα Παλαγησηνπνχινπ Μαξία, Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο, αλαπι. εηδηθφο επηζηήκνλαο Γ..
1ο Θέμα: Δνημέπωζη για ηη θηηεία ηων μελών ηος Γ.. ηος Φ.Γ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ζρεηηθά κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπ παξφληνο Γ.. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ζχκθσλα ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ην
ΤΠΔΚΑ, δεδνκέλνπ φηη ην ρέδην Καιιηθξάηεο πνπ ηζρχεη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 έρεη
επηθέξεη αιιαγέο (π.ρ. θαηάξγεζε λνκαξρηψλ θαη λνκαξρψλ) πνπ δελ επηηξέπνπλ ζε
νξηζκέλα κέιε ησλ Γ λα ζπκκεηέρνπλ (λφκνο 2690/1999 γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα).
Ο Πξφεδξνο επραξίζηεζε φια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είραλ ζε φιν
ην δηάζηεκα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ.
2ο Θέμα: Έγκπιζη πποκηπύξεων ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Σ.Γ. – ΔΠΠΔΡΑΑ
ΑΠΟΦΑΖ
1) Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο ελφο αηφκνπ,
κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εηδηθφηεηαο Πεξηβαιινληνιφγνπ κε γλψζεηο Γηαρείξηζεο
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ, κε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
ελφο έηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ή
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επίπεδν LOWER),
γλψζε Ζ/Τ θαη άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο
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Πεξηβαιινληνιφγνπ ή Μερ/θνχ Πεξηβάιινληνο λα γίλεη πξφζιεςε Γαζνιφγνπ κε ηα αλάινγα
πξνζφληα. Αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ζα είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο εηδψλ
θαη βηνηφπσλ, πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ. ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ ππνέξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 31/12/2013 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ.
2) Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο ελφο αηφκνπ κε
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εηδηθφηεηαο Βηνιφγνπ κε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο
έηνπο ζε ζέκαηα Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη πγξνηνπηθψλ ζπζηεκάησλ ή Μεηαπηπρηαθφ
ηίηιν ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε ζέκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πγξνηνπηθψλ
ζπζηεκάησλ, κε θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επίπεδν LOWER), γλψζε Ζ/Τ, θαη άδεηα
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. Αληηθείκελφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ζα είλαη θαη
ε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο
θαηάζηαζεο εηδψλ θαη βηνηφπσλ, πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ. ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ
ππνέξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη ρξφλν ιήμεο ηελ
31/12/2013 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ.
3) Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο ελφο
ππαιιήινπ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ εηδηθφηεηαο Οηθνλνκνιφγνπ ΠΔ, ν νπνίνο ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, Απαξαίηεηα πξνζφληα
είλαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ Α΄ ή Β΄ ηάμεο κε νπνηνδήπνηε
πηπρίν νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο, ηξηεηή εκπεηξία ζηελ Γηαρείξηζε Δζληθψλ
θαη Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη γλψζε Ζ/Τ, κε
ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπ ηελ 31/12/2013 θαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ.
4) Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ,
κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εηδηθφηεηαο Δπφπηεο –Ξελαγφο ΓΔ δχν αηφκσλ νη νπνίνη ζα
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε – επνπηεία & θχιαμε ηεο πεξηνρήο (Κέληξν
Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ) κε ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπ ηελ 31/12/2013 θαη
δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ, θαζψο
θαη ηελ πξφζιεςε δχν ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ εηδηθφηεηαο Δπφπηεο –
Φχιαθαο- Ξελαγφο ΓΔ, νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε – επνπηεία &
θχιαμε ηεο πεξηνρήο (έλα άηνκν γηα ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Βηζησλίδαο θαη έλα άηνκν γηα
ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ) κε ρξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο 6 κήλεο θαη
δπλαηφηεηα παξάηαζεο.
3ο Θέμα: ςγκπόηηζη επιηποπήρ με ηο Γαζαπσείο Ξάνθηρ με ανηικείμενο ηην από
κοινού διαμόπθωζη πποηάζεων επί θεμάηων ηος Δθνικού Πάπκος ΑΜΘ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή δελ ρξεηάδεηαη ε
ζχζηαζε θνηλήο επηηξνπήο κε ην Γαζαξρείν Ξάλζεο, νπφηε θαη απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε. Ζ
ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΦΓ κε ην Γαζαξρείν ζα ζπλερηζηεί κε ζηφρν ηελ απφ
θνηλνχ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη δπν
θνξείο.
4ο Θέμα: Έγκπιζη ζύμβαζηρ με ηην Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ - Θπάκηρ
/Γήμο Αβδήπων για ηεσνική ςποζηήπιξη για ηην ςλοποίηζη έπγων ενηαγμένων ζηο
ΔΠΠΔΡΑΑ
ΑΠΟΦΑΖ
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Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθήο
Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ: α) κε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ
1. Τπνέξγν 13: Μειέηε Ωξίκαλζεο έξγνπ ξχζκηζεο νηθνινγηθήο παξνρήο Νέζηνπ
2. Τπνέξγν 14: Ρχζκηζε νηθνινγηθήο παξνρήο Νέζηνπ
3. Τπνέξγν 15: Μειέηε Ωξίκαλζεο πηινηηθνχ έξγνπ δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ πγξνηφπνπ
4. Τπνέξγν 16: Καηαζθεπή πγξνηφπνπ πεξηκεηξηθά ηεο ιηκλνζάιαζζαο Βάζζνβα
θαη β) κε ην Γήκν Αβδήξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ:
1. Τπνέξγν 11: Μειέηε Ωξίκαλζεο έξγνπ γηα ηελ Καηαζκεσή παραηηρηηηρίοσ ζηην
Αποικία Ερωδιών ζηο Πόρηο Λάγος
2. Τπνέξγν 12: Καηαζκεσή παραηηρηηηρίοσ ζηην Αποικία Ερωδιών ζηο Πόρηο Λάγος
Σα κέιε ηνπ Γ.. έδσζαλ εληνιή λα δξνκνινγεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
έγθξηζε ησλ Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. λα
πξνρσξήζεη ακέζσο κεηά ζηελ ππνγξαθή ηνπο.
5ο Θέμα: Παπαλαβή επιηαγήρ ΔΠΠΔΡΑΑ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο, αθνχ έιαβαλ γλψζε ησλ αλσηέξσ, φξηζαλ ππεχζπλν γηα ηελ είζπξαμε ηεο
επηηαγήο απφ ην ΤΠΔΚΑ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. Γξ. Μάλν Κνπηξάθε θαη ζε πεξίπησζε
αδπλακίαο ηνπ, σο αλαπιεξσηή, ηνλ θχξην Σεξδή Βαζίιεην, ππάιιειν ηνπ Φ.Γ.
ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. Μάλν Κνπηξάθε θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ σο αλαπιεξσηή ηνλ
θχξην Σεξδή Βαζίιεην, ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. γηα ηελ παξαιαβή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηηαγήο ή
εθπξνζψπεζεο ηνπ Φ.Γ. κέρξη λα ζπζηαζεί ην λέν Γ.. ηνπ Φ.Γ.
6ο Θέμα: Δνημέπωζη για ηη ζςνάνηηζη επγαζίαρ με ηοςρ αλιεςηικούρ ζςνεηαιπιζμούρ
πος μιζθώνοςν λιμνοθάλαζζερ ενηόρ ηος ΔΠΑΜΑΘ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη
θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηνπ Φ.Γ.
ζηηο 23/3/2011 κε εθπξνζψπνπο ησλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Δπίζεο απνθαζίζηεθε ην
ζπλεκκέλν πξαθηηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο λα ζηαινχλ ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
7ο Θέμα: Πληπωμήρ μελέηηρ Γενικού Γιασειπιζηικού σεδίος
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο, αθνχ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν αλέζεζαλ ζηνλ Πξφεδξν θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα πξνρσξήζνπλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή
ηεο αλαδφρνπ ζχκπξαμεο πνπ νινθιήξσζε ην Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηνπ Φ.Γ.
8ο Θέμα: Λοιπά θέμαηα
«Δνημέπωζη για διεθνή διαγωνιζμό εκμίζθωζηρ δικαιώμαηορ έπεςναρ γεωθεπμικού
δςναμικού ζηην πεπιοσή Γέληα Νέζηος»
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Ο Πξφεδξνο έιαβε ην ιφγν θαη αλαθέξζεθε ζην δηεζλή δηαγσληζκφ εθκίζζσζεο δηθαηψκαηνο
έξεπλαο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ζηελ πεξηνρή Γέιηα Νέζηνπ, ν νπνίνο έρεη γίλεη κε επζχλε
ηνπ ΤΠΔΚΑ, ηνλίδνληαο πσο ην γεγνλφο απηφ είλαη κε λνκηθά εθαξκφζηκν γηαηί δελ ζπλάδεη
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηελ ΚΤΑ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Γη’ απηφ ην ιφγν ν ΦΓ
απέζηεηιε έγγξαθν, κε αξ. πξση. 3709 / 14-3-2011 πξνο ην ΤΠΔΚΑ ζην νπνίν έρεη σο εμήο:
«Σηο πξνεγνχκελεο εκέξεο απφ ην δηαδίθηπν ιάβακε γλψζε γηα ηε δηαθήξπμε ηνπ δηεζλνχο
δηαγσληζκνχ εθκίζζσζεο δηθαηψκαηνο έξεπλαο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ζηελ πεξηνρή Γέιηα
Νέζηνπ πνπ έγηλε κε ηελ αξ. πξση. Γ9/Γ/Φ462/25163/4269 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
ΠΔΚΑ θ. Μαληάηε.
Ζ πεξηνρή ησλ 803 km2 ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε, ζα επηθεληξσζνχλ νη
εξγαζίεο (γεσηξήζεηο) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, πεξηιακβάλεη ηφζν
Εψλεο Α΄ θαη Β΄ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 44549/17-10-2008, ΦΔΚ 497/Γ/17.10.2008, «Υαξαθηεξηζκφο ησλ πγξνβηνηφπσλ Γέιηα
Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο κε ιηκλνζαιάζζηα θαη ιηκλαία ραξαθηεξηζηηθά, Λίκλεο Ηζκαξίδαο
θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο σο Δζληθφ Πάξθν κε Πεξηθεξεηαθή Εψλε»), φζν θαη Σφπνπο
Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), πεξηνρέο δειαδή πνπ
αλήθνπλ ζην δίθηπν Natura 2000 (ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ),
φπνπ ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη φπνπ ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε δηαδηθαζία έθδνζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ησλ φπνησλ εξγαζηψλ.
ηε ζπλέρεηα δφζεθε ν ιφγνο ζην Γήκαξρν Νέζηνπ θ. Μηραειίδε, ν νπνίνο αλέθεξε πσο ην
ζέκα ελδηαθέξεη θαη ην Γήκν Νέζηνπ ν νπνίνο έρεη ήδε κηζζψζεη ηκήκα ηεο πεξηνρήο ζηελ
νπνία δηελεξγείηαη ν δηεζλήο δηαγσληζκφο εθκίζζσζεο δηθαηψκαηνο έξεπλαο γεσζεξκηθνχ
δπλακηθνχ ζηελ πεξηνρή Γέιηα Νέζηνπ. ρεηηθφ θάθειν κε ράξηεο, ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία κε ηηο εηαηξείεο πνπ θαηέζεζαλ πξνηάζεηο επί ηνπ δηαγσληζκνχ,
δεκνζηεχκαηα, αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαηέζεζε ζηα
κέιε ηνπ Γ.. πξνο πιήξε ελεκέξσζή ηνπο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη είλαη απνιχησο ζσζηή επηζηνιή πνπ απέζηεηιε
ν Πξφεδξνο ζην ΤΠΔΚΑ ζηε Γεληθή Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ , Γ/λζε Δλεξγεηαθψλ Οξπθηψλ,
ζρεηηθά κε ην ζέκα δεηψληαο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο
θαη πξνζηαζίαο ελφο ηφζν επαίζζεηνπ βηνηφπνπ φπσο είλαη ην Γέιηα Νέζηνπ.9ο Θέμα:
Λοιπά θέμαηα
α) Έγκπιζη δαπάνηρ μεηακίνηζηρ ηος Πποέδπος ηος ΦΓ ζηιρ 23-3-2011 για ηη
ζςνάνηηζη ηος με ηοςρ αλιεςηικούρ ζςνεηαιπιζμούρ ενηόρ ηος ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ηνπ
Πξνέδξνπ ζηελ έδξα ηνπ ΦΓ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλάληεζε κε ηνπο αιηεπηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο εληφο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. θαη ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κεηαθίλεζήο ηνπ απφ ην
ΣΓ ΔΠΠΔΡΑΑ, Τπνέξγν 1.
β) Έγκπιζη ςπεπωπιακήρ απαζσόληζηρ ηος πποζωπικού ηος Φ.Γ. για ηοςρ μήνερ
Αππίλιο ηος 2011 έωρ και Ιούνιο ηος 2011.
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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 Απξίιην 2011 έσο θαη Ηνχλην 2011 γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
πξνθεξχμεσλ ηνπ Σ.Γ.
γ) Έγκπιζη οικοηοςπιζηικών δπάζεων και παπαηήπηζηρ ποςλιών (birdwatching) από
ηην Δλληνική Οπνιθολογική Δηαιπεία ζηιρ πεπιοσέρ ηος ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ απνζηνιή απαληεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηελ
Δ.Ο.Δ. ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο ηνπ ΦΓ ηεο αμίαο ηεο
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο, επηζεκαίλνληαο φκσο φηη νη
πξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο απνηεινχλ θαίξηα παξάκεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ν ΦΓ πξέπεη πξηλ ηελ ηειηθή έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο λα
ιάβεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φπσο ην αθξηβέο πξφγξακκα αλά ηφπν παξαηήξεζεο, ηα
ζηνηρεία ζπλνδψλ, ην επίπεδν εκπεηξίαο ηνπο, θιπ. εκεηψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα
ελεκέξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΦΓ έηζη ψζηε λα παξέρεηαη
κηα ζπλνιηθή ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ θαη γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν ΦΓ.
10ο Θέμα: Γνωμοδοηήζειρ επί μελεηών:
1. ΜΠΔ για ηο έπγο “ Αξιοποίηζη γεώηπηζηρ απδεςηικήρ σπήζηρ ” από ηον κ.
Ραμαδάν Οθλού επίθ ζηο αγπόκηημα Πολςζίηος ηος Γ. Αβδήπων ζηην Π.Δ.
Ξάνθηρ.
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:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 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.
 Να γίλεη ελεκεξψζεη ζην θνξέα ηνπ έξγνπ εάλ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην Γίθηπν
Καηαγξαθήο Φπζηθνρεκηθψλ Παξακέηξσλ Γεσηξήζεσλ ΔΠ ΑΜΑΘ.
 Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
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2. ΠΠΔ για ηο έπγο “Άδειαρ σπήζηρ νεπού από ηον Αλιεςηικό ςνεηαιπιζμό
Δπαζμίος” ζηο αγπόκηημα Νέος Δπαζμίος ηος Γ. Σοπείπος ζηην Π.Δ. Ξάνθηρ
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.
3. ΠΠΔ για ηο έπγο “ Αξιοποίηζη απδεςηικήρ γεώηπηζηρ ” από ηον κ. πανίδη
ηέθανο ζηο αγπόκηημα Ποηαμιάρ ηος Γ. Αβδήπων ζηην Π.Δ. Ξάνθηρ
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 κειέηεο, 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.
 Να γίλεη ελεκεξψζεη ζην θνξέα ηνπ έξγνπ εάλ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην Γίθηπν
Καηαγξαθήο Φπζηθνρεκηθψλ Παξακέηξσλ Γεσηξήζεσλ ΔΠ ΑΜΑΘ.
 Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο άξδεπζεο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.

4. ΜΠΔ για ηο έπγο “ Λειηοςπγία κηηνοηποθικήρ μονάδαρ δςναμικόηηηαρ 550
πποβάηων ” από ηον κ. Κιοζζέ Γεώπγιος ζηη θέζη αγπόκηημα Μαγγάνων ηος
Γήμος Σοπείπος ζηην Π.Δ. Ξάνθηρ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο αλαγξαθφκελεο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο εθφζνλ είλαη λνκίκσο πθηζηάκελε κνλάδα θαζψο θαη ην ή ηα
αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηπρφλ απζαίξεηα θηίξηα ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πξηλ ηελ 1-1-2003 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.



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

5. ΜΠΔ για ηο έπγο πος αθοπά ηην ¨Δγκαηάζηαζη Γιαζςνδεδεμένος Φωηοβοληαϊκού
ηαθμού ιζσύορ 99,75 KW από ηον κ. Ρόιδο Ανηώνιο¨ ζηην πεπιοσή Γλςθάδαρ ηηρ
Π.Δ. Ροδόπηρ
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ
έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:


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



ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο λένπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ε ζχλδεζε ηεο Φ/Β κνλάδαο κε
απηφ λα γίλεη κε κνλσκέλα θαιψδηα.



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 φιεο νη ππφγεηεο θαη ππέξγεηεο πξνζζήθεο φπσο θσηνβνιηατθά πιαίζηα,
θαιψδηα, θαλάιηα φδεπζεο, βάζεηο ζηήξημεο(απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα)., ινηπφο
ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 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.

6. ΠΠΔ για ηο έπγο “Αξιοποίηζη ηπιών (3) ςδπογεωηπήζεων ζςνολικού όγκος
ανηλούμενος νεπού 1.650.00 m3 ” από ηον αλιεςηικό ζςνεηαιπιζμό Νέος Δπαζμίος
«Ο ΠΟΔΙΓΩΝ» ζηη θέζη αγπόκηημα Νέο Δπάζμιο ηος Γήμος Σοπείπος ζηην Π.Δ.
Ξάνθηρ
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 κειέηεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:


Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.

 Σελ απνζηνιή ζηνλ Φ.Γ.:
o ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (KWh) ηεο γεψηξεζεο (θσηνηππία
ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΖ)
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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.

1ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: Παπάηαζη ςλοποίηζηρ ππογπάμμαηορ ηηρ
πεπιθέπειαρ ΑΜΘ ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος με θέμα «Πποζηαζία και ανόπθωζη
ςδαηικών και δαζικών πόπων Ν. Ροδόπηρ – Δ.Ο.Υ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
«Πξνζηαζία θαη αλφξζσζε πδαηηθψλ θαη δαζηθψλ πφξσλ Ν. Ρνδφπεο – Δ.Ο.Υ.» θαη ηελ
παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηνλ θ. Δκθηεηδή Γεψξγην, πνπ
πξνζιήθζεθε γηα ην παξαπάλσ έξγν, σο ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Παξάιιεια απνθαζίζηεθε λα ζπληαρζεί απφ ηνλ θ. Δκθηεηδή ε ζρεηηθή έθζεζε έξγνπ θαη λα
απνζηαιεί ζηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ.
2ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: ςμμεηοσή ηος Φ.Γ. Γέληα Νέζηος Βιζηωνίδαρ
Ιζμαπίδαρ ζηο Γίκηςο Φοπέων Γιασείπιζηρ Πποζηαηεςόμενων Πεπιοσών
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ θαηά πιεηνςεθία ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Φ.Γ. ζην Γίθηπν
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν γηα
εθπξνζψπεζε ηνπ Φ.Γ. θαη ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν.
Ο θ. Αζ. Οηθνλφκνπ ςήθηζε ιεπθφ.
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