ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 5εο / 28-7-2011 ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ην Πφξην Λάγνο Π.Δ. Ξάλζεο, ζήκεξα 28 Ηνπιίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30 π.κ.,
ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 5ε/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. 4088 / 15-07-2011 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 ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.
 θ. Λαξίζεο νθνθιήο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΑΜ-Θ.
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Γεξκαληδίδεο Νηθφιανο εθπαηδεπηηθφο, εθπξφζσπνο Οηθνινγηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ.
 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. Γθατληαηδήο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.

1ν Θέκα: Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2010.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ζπκθψλεζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ
ρξήζεο 2010 θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηεο.
2ν Θέκα: Έγθξηζε πξνθεξύμεσλ πξόρεηξσλ δηαγσληζκώλ ζην πιαίζην ηνπ ΣΓ
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Tα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξνθεξχμεσλ κε αλάζεζε έξγνπ γηα:
ινγηζηηθή ππνζηήξημε, λνκηθφ ζχκβνπιν, νξθσηφ ινγηζηή.
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3ν Θέκα: πγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα ηνλ έιεγρν αηηήζεσλ γηα πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ κέζσ δηαδηθαζηώλ ΑΔΠ
ΑΠΟΦΑΖ
Tα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, νξίδνληαο
κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ κέζσ δηαδηθαζηψλ ΑΔΠ:
1. . Μπαιάζεο (κέινο Γ..), 2. Γ. Μηραειίδνπ (ππάιιεινο Φ.Γ.), 3. Λ. Ειαηίλε (ππάιιεινο
Φ.Γ.)
4 ν Θέκα: Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1. ΜΠΔ Ξελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5* ζηελ παξαιία Μπξσδάηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ Π.Δ.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 Να ηεξεζνχλ ξεηά φινη νη φξνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο.
 Ο ΦΓ εληφο ηνπ επνκέλνπ δηκήλνπ επηθπιάζζεηαη λα ζηείιεη πξφζζεηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ κείσζε ηεο φριεζεο ηεο
πξνζηαζηεπφκελεο νξληζνπαλίδαο.
 Ο Φ.Γ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζα παξαθνινπζεί ηελ πηζηή
εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
έξγσλ.
2. ΜΠΔ Ξελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5* ζηελ παξαιία Μαγγάλσλ Γήκνπ Σνπείξνπ Π.Δ.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 Ζ πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε λα κελ είλαη εμσηεξηθή (εθηφο ηνπ νηθνπέδνπ) αιιά
εζσηεξηθή (εληφο ηνπ νηθνπέδνπ).
 Να ηεξεζνχλ ξεηά φινη νη φξνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο.
 Ο ΦΓ εληφο ηνπ επνκέλνπ δηκήλνπ επηθπιάζζεηαη λα ζηείιεη πξφζζεηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ κείσζε ηεο φριεζεο ηεο
πξνζηαζηεπφκελεο νξληζνπαλίδαο.
 Ο Φ.Γ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζα παξαθνινπζεί ηελ πηζηή
εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
έξγσλ.
3. ΠΠΔ θαηαζθεπή Κάκπηλγθ δπλακηθόηεηαο 300 αηόκσλ από Σ. Γθαξό θαη . Μπισλά
ζην αγξόθηεκα Μαγγάλσλ Γήκνπ Σνπείξνπ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο κειέηεο κεηά απφ αίηεκα ηνπ
θνξέα ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια δήηεζαλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ ηελ ππνβνιή ηνπ
πιήξνπο θαθέινπ ηνπ έξγνπ (πνπ πεξηιακβάλεη θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα) θαη έδσζαλ
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εληνιή πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα δηεξεπλεζνχλ νη ρξήζεηο γεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρήο.
4. ΠΠΔ θαηαζθεπή Κάκπηλγθ δπλακηθόηεηαο 300 αηόκσλ από . Μπακπαξόπνπιν
ζην αγξόθηεκα Μάλδξαο Γήκνπ Αβδήξσλ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 ηε θάζε ηεο ΜΠΔ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ
θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ε κεηάβαζε απφ ηε ρξήζε ζηεγαλνχ βφζξνπ ζηελ πηνζέηεζε κηθξήο
θιίκαθαο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη
ρξήζεο ηεο παξαγφκελεο «θαζαξήο» ηειηθήο εθξνήο (π.ρ. γηα άξδεπζε).

5. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨αμηνπνίεζε γεώηξεζεο¨ από ηνλ θ. Υαηδόπνπιν ηέξγην ζηε
ζέζε αγξόθηεκα Αβδήξσλ Π.Δ. Ξάλζεο
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο.
6. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨αμηνπνίεζε γεώηξεζεο¨ από ηνλ θ. Υαηδόπνπιν Γήκν ζηε ζέζε
αγξόθηεκα ζην αγξόθηεκα Γιπθάδαο Γήκνπ Κνκνηελήο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
7. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Γεμακελέο απνζήθεπζεο πγξώλ θαπζίκσλ¨ από ηελ εηαηξεία: .
ΠΟΤΡΓΟΤΣΕΖ & ΗΑ Ο.Δ.¨ ζην Γ.Γ. Νέαο Κώκεο Π.Δ. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αλαβνιή ηεο απφθαζεο δηφηη ε επηζηεκνληθή
επηηξνπή δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο.
Δπίζεο, ηα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα δεηεζεί ε γλψκε ζεζκηθψλ θνξέσλ
ηεο πεξηνρήο.
8. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Ίδξπζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 200 αγειάδσλ
γαιαθηνπαξαγσγήο από ηνλ θ. Κνύηξα Αληώλην, ζην αγξόθηεκα Παιιαδίνπ
Γήκνπ Ηάζκνπ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 Ζ ζηξσκλή ζηηο ζέζεηο αλάπαπζεο ησλ δψσλ λα κελ παξακέλεη πεξηζζφηεξν απφ
60-80 εκέξεο αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο.
 Ζ ρσλεκέλε θνπξηά λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη σο λέα ζηξσκλή.
 Να ηνπνζεηεζεί κεραληθφο δηαρσξηζηήο ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ
ζηαβιηζκέλσλ δψσλ.
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Να πινπνηεζεί πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε ηνπ νηθνπέδνπ κε πδξνραξή θπηά ζηα
νπνία ην πφηηζκα λα γίλεηαη απφ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηεο κνλάδαο
Να γίλεη ζαθή αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ γάιαθηνο απφ ηα δψα πνπ
ιακβάλνπλ αληηβηνηηθά.
Να δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πγείαο ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο ε δπλαηφηεηα
θνηλήο δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο φκνξεο θηελνηξνθηθήο
κνλάδαο.

9. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Ίδξπζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 150 βνπβαιηώλ από ηνλ θ.
Ληάπε Κσλζηαληίλν, ζην αγξόθηεκα Γηαιακπήο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
φηη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηε κειέηε κε ηα θάησζη απαηηνχκελα
ζηνηρεία.








Πξνζθφκηζε ζπκβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο, θαη αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ
αγξνηεκαρίνπ (ζπληεηαγκέλεο).
Βεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ απφ ην 2003
ζπλνδεπφκελε απφ θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε.
Αλαθνξά ζηε κειέηε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηαπιηδφκελσλ δψσλ θαη ησλ ειάρηζησλ
εκεξψλ ζηαπιηζκνχ ηνπο (ειεπζέξαο βνζθήο ζεσξνχληαη ηα δψα φηαλ δελ
ζηαπιίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 180 εκέξεο ην έηνο).
Γηεπθξίληζε ησλ αζαθεηψλ σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο θαη ην ηνπνγξαθηθφ ηνπ ζηεγαλνχ
βφζξνπ.
πκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ ζηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη ζηε θσηνγξαθηθή
ηεθκεξίσζε.
Αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ πεξηκεηξηθνχ ηνίρνπ απφ 0,6 ζε 1 κέηξν.

10. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨αλόξπμε γεώηξεζεο¨ από ηελ θ. Παπαλαζηαζίνπ πξκαηέληα ζηε
ζέζε αγξόθηεκα Γιπθάδαο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
11. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨αλόξπμε γεώηξεζεο¨ από ηνλ θ. Σνπηζηθηώηε Παζράιε ζηε ζέζε
αγξόθηεκα Γιπθάδαο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
12. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Βάζε ζηαζκνύ θηλεηήο ηειεθσλίαο¨ από ηελ εηαηξεία «Cosmote»
ζην Γ.Γ. Φαλαξίνπ ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα κελ
γλσκνδνηήζνπλ επί ηεο κειέηεο δηφηη ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ
δελ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (αζηηθή πεξηνρή πνπ δελ
ππφθεηηαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξ. 44549/17-10-2008 ΚΤΑ, ΦΔΚ 497/Γ/17.10.2008).
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13. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ
Παγσλάθε Γεκήηξην ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
14. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλόξπμε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ Υαηδάθε
Αζαλάζην ζην αγξόθηεκα Φαλαξίνπ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
15. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ από ηνλ θ Παύινπ
Παξαζθεπά ζην αγξόθηεκα Ηάζκνπ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
16. Γλσκνδόηεζε γηα ην έξγν ¨παξαρώξεζε ηεκαρίνπ ¨ ζηελ εηαηξεία Γ. ΗΝΗΩΡΖ &
ΗΑ ζην αγξόθηεκα Υατδεπηνύ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ Π.Δ. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο, ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:



Καηά ηε θάζε ππνβνιήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα γλσκνδνηήζεη θαη ν Φ.Γ.
Να απνζηαιεί ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κε εξψηεκα γηα
ην θαηά πφζν ε παξαρψξεζε γεο έγηλε γηα ηε ρξήζε πνπ αλαθέξεη ε κειέηε ή γηα
θάπνηνλ άιιν ζθνπφ.
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