ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 7εο / 31-8-2010 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 31 Απγνχζηνπ 2010, εκέξα Σξίηε θαη ψξα
10:00 π.κ.,

ζε

αίζνπζα

ηνπ Κέληξνπ

Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο

Βηζησλίδαο,

πξαγκαηνπνηήζεθε ε 7ε/2010 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ (Δζληθφ
Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο), θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 3072 / 24-082010 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε.
Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔΗΝΑΛΔ, Πξφεδξνο ηνπ Γ..
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
 θ. Λχξαηδεο Παζράιεο Ννκαξρηαθφο ζχκβνπινο, εθπξφζσπνο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Ξάλζεο.
 θ. Γξεγνξφπνπινο Παλαγηψηεο, Ννκαξρηαθφο χκβνπινο, εθπξφζσπνο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ρνδφπεο.
 θ. Λίηζνο Δπάγγεινο, Γήκαξρνο Γήκνπ Αηγείξνπ, εθπξφζσπνο Ο.Σ.Α Ν.
Ρνδφπεο.
 θ. Γέξεληξνππ Υαλο Βηνιφγνο, εθπξφζσπνο Οηθνινγηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ.
 θα. Γεσξγνχζε – αββίδε Εσή, Γαζάξρεο Καβάιαο, εθπξφζσπνο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
 θ. Μπαιάζεο ηέιιηνο Πξφεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνχ θαη Ηρζπνηξνθηθνχ
πλεηαηξηζκνχ Βηζησλίδαο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ
θνξέσλ ηεο
πεξηνρήο.
 θ Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ
Σ.Γ.Φ.Π., εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο.
ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο :
 θ
πιαίνο Γεψξγηνο, επ. θαζεγεηήο Γ.Π.Θ.
 θ
Γθατληαηδήο Γεψξγηνο, επ. θαζεγεηήο Γ.Π.Θ.
 θα
Παλαγησηνπνχινπ Μαξία, Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο, αλαπιεξσηήο
εηδηθφο επηζηήκνλαο Γ..
νη Γήκαξρνη Γήκωλ εληόο ηνπ Δ.Π.Α.Μ.Θ. (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο
Β΄ θάζεο ηνπ ππφ εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ):



θ.
θα

Υαηδεεπαγγέινπ ηέιηνο Γήκαξρνο Σνπείξνπ.
Σζαθίξε Δχα Γήκαξρνο Αβδήξσλ.

εθπξόζωπνη νξγαληζκώλ θαη νξγαλώζεωλ (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο
ηεο Β΄ θάζεο ηνπ ππφ εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ):


θ. Πιαηήο εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Κπλεγψλ.

1ν Θέκα: Γλωκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αλόξπμε & Αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο”
από ηνλ θ. Μπνληξόηδν Αλαζηάζην ζην αγξόθηεκα Γιπθνλεξίνπ ηνπ Γ.
Ιάζκνπ ζην Ν. Ρνδόπεο
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 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 (θάζε 1ε Ννεκβξίνπ ) – θαηά ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν-κεηξήζεσλ 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.


2. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Δμαίξεζε από θαηεδάθηζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο
δπλακηθόηεηαο 600 αηγνπξνβάηωλ” από ηνλ θ. Υαηδόπνπιν Ιωάλλε ζην
αγξόθηεκα Αβδήξωλ ηνπ Γ. Αβδήξωλ ζην Ν. 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:
 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 ζηέγαζηξν ειαθξηάο θαηαζθεπήο ζηελ θνπξνζσξφ.
 Ζ πεξίκεηξνο ηεο θνπξνζσξνχ λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν θαη φρη
κηθξφηεξν απφ ην ½ ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο.
 Σν δάπεδν ηεο θνπξνζσξνχ λα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε
θιίζε 3-6%. Σα πγξά μεπιχκαηα λα θαηαιήγνπλ ζε ζηεγαλφ θξεάηην πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα
θαηαιήγεη ζε δεμακελή θαζίδεζεο ή ζηαζεξνπνίεζεο.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη κία ζηεγαλή δεμακελή θαζίδεζεο ή ζηαζεξνπνίεζεο γηα
ηε ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ ιπκάησλ.
 Να απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε 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.
 Καζνξηζκφο ηνπ απνδέθηε ησλ λεθξψλ δψσλ ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο
απηνχ, π.ρ. δηάζεζε ζηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. ή ζηελ ηαΐζηξα άγξησλ πηελψλ
ζηνλ Άγην Κνζκά Καβάιαο.
πζηήλεηαη ηέινο λα γίλεη δελδξνθχηεπζε ηνπ γεπέδνπ κε απηόρζνλα είδε
ριωξίδαο ηεο πεξηνρήο.
3. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Γεκηνπξγία ζηεγάζηξνπ ζε Κηελνηξνθηθή κνλάδα
δπλακηθόηεηαο 350 πξνβάηωλ” από ηνλ θ. Βνπιγαξίδε Κνζκα ζην
αγξόθηεκα Μάλδξαο ηνπ Γ. Αβδήξωλ ζην Ν. 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:
 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 ζηέγαζηξν ειαθξηάο θαηαζθεπήο ζηελ θνπξνζσξφ.
 Ζ πεξίκεηξνο ηεο θνπξνζσξνχ λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν θαη φρη
κηθξφηεξν απφ ην ½ ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο.
 Σν δάπεδν ηεο θνπξνζσξνχ λα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε
θιίζε 3-6%. Σα πγξά μεπιχκαηα λα θαηαιήγνπλ ζε ζηεγαλφ θξεάηην πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα
θαηαιήγεη ζε δεμακελή θαζίδεζεο ή ζηαζεξνπνίεζεο.
 Θα πξέπεη λα ππάξρεη κία ζηεγαλή δεμακελή θαζίδεζεο ή ζηαζεξνπνίεζεο γηα ηε
ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ ιπκάησλ.

 Να απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε 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 λα γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε ηνπ γεπέδνπ κε απηόρζνλα είδε
ριωξίδαο ηεο πεξηνρήο.

4. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δμαίξεζε από θαηεδάθηζε Κηελνηξνθηθήο κνλάδαο
δπλακηθόηεηαο 600 αηγνπξνβάηωλ¨ από ηνλ θ. Κνζκίδε Κπξηάθν ζην
αγξόθηεκα Πξνάζηην ηνπ Γ. Υξπζνύπνιεο ζην Ν. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη
ν Φ.Γ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε εγθεθξηκέλε κειέηε δηάζεζεο απνβιήησλ ηεο
κνλάδαο, 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 ζηέγαζηξν ειαθξηάο θαηαζθεπήο ζηελ θνπξνζσξφ.
 Ζ πεξίκεηξνο ηεο θνπξνζσξνχ λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν θαη φρη
κηθξφηεξν απφ ην ½ ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο.
 Σν δάπεδν ηεο θνπξνζσξνχ λα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε
θιίζε 3-6%. Σα πγξά μεπιχκαηα λα θαηαιήγνπλ ζε ζηεγαλφ θξεάηην πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
ζα θαηαιήγεη ζε δεμακελή θαζίδεζεο ή ζηαζεξνπνίεζεο.
 Θα πξέπεη ζηνπο δχν απνξξνθεηηθνχο λα γίλεη επηθάιπςε ηνπ ππζκέλα ηνπο
κε άξγηιν.
 Να απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε 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.
 Καζνξηζκφο ηνπ απνδέθηε ησλ λεθξψλ δψσλ ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη πξνζθφκηζε ζρεηηθήο
βεβαίσζεο απηνχ, π.ρ. δηάζεζε ζηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. ή ζηελ ηαΐζηξα
άγξησλ πηελψλ ζηνλ Άγην Κνζκά Καβάιαο.
πζηήλεηαη λα γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε ηνπ γεπέδνπ κε απηόρζνλα είδε
ριωξίδαο ηεο πεξηνρήο.

5. ΠΠΔ γηα ην έξγν “Πνδειαηόδξνκνο από ζέζε ζθαγεία έωο ζέζε Πξνάζηην”
εληόο ηωλ νξίωλ ηνπ Γ. Υξπζνύπνιεο ζην Ν. Καβάιαο.

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, απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
1. Σα πξντφληα εθζθαθήο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια γηα επαλεπηρσκάησζε λα
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία, ελψ ηα ππφινηπα πνπ θξίλνληαη
αθαηάιιεια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
2. Καηά ηε θάζε ππνβνιήο ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
γλσκνδνηεζεί θαη απφ ην Φ.Γ., ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα
αθφινπζα δεηήκαηα:
Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ:
α) Να ιεθζνχλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ πεξίπησζε
ππξθαγηάο θαηά ηε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ. θαη γηα
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζήο ηεο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο.
β) Ο ρψξνο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη λα
είλαη καθξηά απφ θαηνηθίεο θαη γεληθά δνκεκέλεο πεξηνρέο, ψζηε λα κελ
δεκηνπξγείηαη φριεζε, ηφζν απφ ηε ζθφλε φζν θαη απφ ηνπο ζνξχβνπο ησλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ δηεξρφκελσλ βαξέσλ νρεκάησλ.
γ) Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε ησλ παξαγφκελσλ ζθνππηδηψλ (πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ πνδειαηφδξνκνπ) απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ
θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
δ) πλίζηαηαη ε δηαθχιαμε ηεο θπηηθή γεο απφ ηηο εθζθαθέο ησλ νξπγκάησλ θαη
ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γηα ηηο θπηεχζεηο ησλ πξαλψλ.
6. ΠΠΔ γηα ην έξγν “Αλόξπμε & αμηνπνίεζε γεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο”
από ηνλ Γ. Αβδήξωλ ζην αγξόθηεκα Μπξωδάηνπ ηνπ Γ. Αβδήξωλ ζην 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:


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.
2.
3.
4.

ηελ 1ε Απξηιίνπ,
ηελ 1ε Μαΐνπ,
ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
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 (θάζε 1ε Ννεκβξίνπ ) – θαηά ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν-κεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα
αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο:




Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
pH
Μέηξεζε ζηάζκεο

7. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο πδξεπηηθήο
ρξήζεο” από ηελ ΔΡΑΜΙΟ Δ.Π.Δ. ζην αγξόθηεκα Δξαζκίνπ ηνπ Γ.
Σνπείξνπ ζην 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:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε (θάζε 1ε Ννεκβξίνπ ) – κεηξήζεσλ απφ
ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
2ν Θέκα: ύζηαζε Ο.Γ.Δ. γηα ην πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζαλ νκφθσλα λα
πξνβνχλ ζηε ζχζηαζε Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ο.Γ.Δ.), φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ 6 ηνπ λφκνπ 3861/2010, θαη λα νξίζνπλ κέιε απηήο ηνπο θάησζη
ππαιιήινπο ηνπ Φ.Γ.:

ΟΜΑΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΟΤ (Ο.Γ.Δ.)
ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ

ΠΑΠΟΤΓΖ

ΑΘΑΝΑΗΟ

3ν Θέκα: Παξνπζίαζε Πνξείαο ηεο Β΄ θάζεο ηνπ ππό εθπόλεζε Γεληθνύ
Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ από εθπξνζώπνπο ηεο αλαδόρνπ ζύκπξαμεο
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. επραξίζηεζαλ ηελ νκάδα εξγαζίαο ελψ παξάιιεια, επεζήκαλαλ
φηη απαηηείηαη εγξήγνξζε γηα ηελ έγθαηξε ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1ν Θέκα: Απόθαζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1 «Λεηηνπξγία Φνξέα
Γηαρείξηζεο», ηεο Πξάμεο «Οξγάλωζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο Γέιηα Νέζηνπ – Βηζηωλίδαο – Ιζκαξίδαο θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
απηήο», κε ίδηα κέζα ρωξίο πξνζθπγή ζε εμωηεξηθνύο αλαδόρνπο
(απηεπηζηαζία).
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 1
«Λεηηνπξγία Φνξέα Γηαρείξηζεο», ηεο Πξάμεο «Οξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο θαη ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο απηήο», κε ίδηα κέζα ρσξίο πξνζθπγή ζε εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο
(απηεπηζηαζία) θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο απφ 1/01/2010 έσο 31/12/2015.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε επίηεπμε
πινπνίεζήο ηνπ κε ζαθψο ρακειφηεξν θφζηνο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα κέζα
θαη νη πνζφηεηεο (πξνζσπηθφ, πιηθά, αλαιψζηκα θιπ) πνπ ζα ρξεηαζηεί ν Φνξέαο γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
πλνιηθά, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα απαζρνιήζεη 11 άηνκα πνπ ε θαηαλνκή αλά
ηκήκα θαη εηδηθφηεηεο θαζψο θαη ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο (γηα έμη ρξφληα
ιεηηνπξγίαο) θαίλεηαη παξαθάησ:
1. ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (πληνλίζηξηα έξγνπ):
Σκήκα νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο
2. ΠΔ Πεξηβάιινληνο: Σκήκα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο θαη Σκήκα ΔπφπηεπζεοΦχιαμεο θαη Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο
3. ΠΔ Οηθνλνκηθνχ: Σκήκα Οηθνλνκηθνχ – Γηνηθεηηθνχ.
4. ΠΔ Βηνιφγσλ: Σκήκα Δπφπηεπζεο, Φχιαμεο & Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο θαη
Σκήκα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ΣΔ Γαζνπφλσλ: Σκήκα Δπφπηεπζεο,
Φχιαμεο & Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο
5. ΓΔ Δπηκειεηήο Ξελαγφο Δζληθψλ Γξπκψλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο: Σκήκα
Δπφπηεπζεο, Φχιαμεο & Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο θαη Σκήκα Πιεξνθφξεζεο
Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηφηεηαο
6. Πέληε (5) άηνκα ΓΔ Δπνπηψλ – Φπιάθσλ (4 εμ απηψλ πξφθεηηαη λα
πξνζιεθζνχλ): Σκήκα Δπφπηεπζεο, Φχιαμεο & Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο θαη
Σκήκα Πιεξνθφξεζεο Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηφηεηαο

Αλαιπηηθφηεξα:
Σν άηνκν κε εηδηθφηεηα ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(πληνλίζηξηα έξγνπ), πνπ απαζρνιεί ήδε ν ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο
ηνπ έρεη αλαηεζεί βάζεη ηεο υπ. …. Απόφασης ηνπ Γ.. ε Γηεχζπλζε ηνπ Φ.Γ. ην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ, ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηνχ ΦΓ θαη πην εηδηθά ζα είλαη
αξκφδην γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππνέξγσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο
πξνκήζεηεο ηεο παξνχζαο Πξάμεο θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ΦΓ θαη
εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ.
Σν άηνκν ΠΔ Πεξηβάιινληνο, πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη ν Φ.Γ., ζα απαζρνιείηαη
κε ηελ παξαθνινχζεζε-παξαιαβή ησλ ππνέξγσλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ηεο
παξνχζαο Πξάμεο θαζψο θαη ηνπ δεχηεξνπ ΣΓΠΠ, πνπ ν ΦΓ. πξνηίζεηαη λα
θαηαζέζεη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, ελψ ζα ζπκκεηέρεη θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ. Δπηπιένλ ζα είλαη
αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα
πξνθχςνπλ χζηεξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΦΓ ζην Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ
θνξέσλ ηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην δηακνηξαζκφ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαηά
ηελ εθαξκνγή ηήο Οδεγίαο 2007/2/EK (INSPIRE).
Σν άηνκν κε εηδηθφηεηα ΠΔ Οηθνλνκηθνχ, πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη ην Φ.Γ., ζα
είλαη αξκφδην γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο παξνχζαο Πξάμεο.
Σν άηνκν ΠΔ Βηνιφγσλ πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη ν Φνξέαο ζα ζπκκεηάζρεη ζηα
ζηάδηα παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ ππνέξγσλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ
ηνχ ΣΓΠΠ, θαζψο θαη ηνπ επφκελνπ, δεχηεξνπ, ΣΓΠΠ πνπ ν ΦΓ πξνηίζεηαη λα
θαηαζέζεη πξνο έγθξηζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ. Σν άηνκν ηεο ελ ιφγσ εηδηθφηεηαο ζα
θαιχςεη ηαπηφρξνλα ηηο αλάγθεο ηνχ ΦΓ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ,
νπφηε ζα ζπκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο
πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ. θαη ζρεηηθέο κειέηεο.
Σν άηνκν ΣΔ Γαζνπφλσλ, πνπ απαζρνιεί ήδε ν Φνξέαο, ζα ζπκκεηάζρεη ζηα
ζηάδηα σξίκαλζεο, επίβιεςεο θαη παξαιαβήο έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ
ν ΦΓΟΡ ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Δπηπιένλ ζα απαζρνιείηαη κε ηα
πξνγξάκκαηα επφπηεπζεο – θχιαμεο θαη παξαθνινχζεζεο εηδηθφηεξα ζηηο δαζηθέο
εθηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Σν άηνκν κε εηδηθφηεηα ΓΔ Δπηκειεηήο Ξελαγφο Δζληθψλ Γξπκψλ θαη Υψξσλ
Αλαςπρήο, πνπ ήδε απαζρνιείηαη ζην Φ.Γ., είλαη ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο
Πιεξνθφξεζεο Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηφηεηαο θαη ζα έρεη ην ζπληνληζκφ ησλ
πξνγξακκάησλ επφπηεπζεο-θχιαμεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Σέινο ζα
ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ.
Σα ηέζζεξα άηνκα Δπφπηεο- θχιαθεο (ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζα
πξνζιεθζνχλ 3) ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα επφπηεπζεο θχιαμεο θαη
παξαθνινχζεζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη ζηηο δξάζεηο πξνβνιήο θαη
πξνψζεζεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη θνξέσλ θαη ελ γέλεη ησλ δξάζεσλ ηνπ
Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηφηεηαο.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο αλά ππάιιειν θαη εηδηθφηεηα

Δηδηθφηεηεο

Πξνππνινγηζκφο

Μ.Ο

(ζε επξψ) 2010 - κήλα
2015
ΠΔ

Μερ/θνο

Υσξνηαμίαο

αλά
(ζε

επξψ)

& 156.378,29

2.792,47

ΠΔ Πεξηβαιινληνιφγνο

118.550,45

2.116,97

ΠΔ Οηθνλνκηθφ

125.790,63

2.246,26

ΠΔ Βηνιφγνο

123.518,84

2.205,69

ΣΔ Γαζνπφλνο

107.975,87

1.928,14

ΓΔ – Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

104.939,61

1.873,92

Δζλ. 142.114,71

2.537,76

ΓΔ Δπφπηεο - Φχιαθαο

118.091,60

2.108,78

ΓΔ Δπφπηεο - Φχιαθεο (2 άηνκα)

233.531,68

2.085,10

ΓΔ Δπφπηεο - Φχιαθεο (2 άηνκα 131.115,84

2.085,10

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.

ΓΔ

–Δπηκειεηήο

Ξελαγφο

Γξπκψλ

6κελεο απαζρφιεζεο)
ύλνιν Γαπαλώλ

1.362.007,52

Εξωηεπικέρ ζςνεπγαζίερ
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ
εγθεθξηκέλνπ έξγνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο κε
ινγηζηή, λνκηθφ ζχκβνπιν, νξθσηφ ινγηζηή θαη Σερληθφ – Δπηζηεκνληθφ ζχκβνπιν.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε κία απφ ηηο εμσηεξηθέο
αλαζέζεηο.
Λνγηζηήο

37.400,00 €

Ακνηβή λνκηθνχ ζπκβνχινπ

12.500,00€

Οξθσηφο Λνγηζηήο

21.000,00

Σερληθφο-Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο

44.500,00

ύλνιν ακνηβψλ ηξίησλ ινγ. θσδηθνχ Γ61

112.000,00€

Λειηοςπγικά έξοδα
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ινγηζηηθνχ θσδηθνχ 62 αθνξνχλ ζηα εμήο:
1. Έμνδα γηα ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑ γηα ηα δχν Κέληξα Πιεξνθφξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί
ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Έμνδα γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε ησλ
Πιεξνθφξεζεο

θηεξίσλ ησλ δχν Κέληξσλ

3. Έμνδα γηα ηα service ησλ έμη νρεκάησλ θαη δαπάλεο ΚΣΔΟ γηα φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4. Έμνδα γηα αζθάιηζηξα έμη απηνθηλήησλ πισηψλ κέζσλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
5. Σαρπδξνκηθά έμνδα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
6. Έμνδα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ ηνπ Φ.Γ., γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πάγηα έμνδα (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑ)

45.100,00€

Παξνρέο ηξίησλ (ζπληήξεζε θαινξηθέξ, ζπληήξεζε θηεξίνπ,)

9.000,00€

Service νρεκάησλ θαη ΚΣΔΟ

31.600,00

Σαρπδξνκηθά

33.050,00€

Αζθάιηζηξα νρεκάησλ θαη πισηψλ κέζσλ

52.100,00€

Αλαβάζκηζε ππάξνληνο ινγηζκηθνχ

12.800,00

ύλνιν δαπαλψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ινγ. θσδηθνχ Γ62

117.130,92€

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ινγηζηηθνχ θσδηθνχ 64 αθνξνχλ ηα εμήο:
1. Γαπάλεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα δχν θηήξηα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο γηα ηα έμη ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

2. Έμνδα γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη
γξαθηθήο χιεο γηα ηα έμη ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
3. Έμνδα γηα ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα έμη ρξφληα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Γαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη απνδεκηψζεσλ
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ πάζεο θχζεσο εηζεγεηηθψλ νξγάλσλ (π.ρ.
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή αλάζεζεο, παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο),
δαπάλεο θηινμελίαο γηα ηα έμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα.
4. Έμνδα ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο, γηα ηα έμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα.
5. Έμνδα πεξίζαιςεο ηξαπκαηηζκέλσλ άγξησλ δψσλ θαη πηελψλ, γηα ηα έμη ρξφληα
ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα..
6. Έμνδα γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ (βελδίλεο) γηα ηα έμη ρξφληα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
7. Γηάθνξα έμνδα (δεκνζηεχζεηο πξνθεξχμεσλ ζηνλ ηχπν, απνιχκαλζε, ζηδεξηθά,
δηαηήξεζε ηζηνρψξνπ θ.α. ) γηα ηα έμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
8. Απξφβιεπηα έμνδα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

40.300,00€

Αλαιψζηκα, πιηθά θαζαξηφηεηαο, έληππα, γξαθηθή χιε

25.000,00€

Έμνδα κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ, δαπάλεο κεηαθίλεζεο Γ. θαη ησλ
πάζεο θχζεσο εηζεγεηηθψλ νξγάλσλ. Γαπάλεο θηινμελίαο.

152.600,00€

πκκεηνρή ζε εθζέζεηο

72.000,00 €

Έμνδα πεξίζαιςεο ηξαπκαηηζκέλσλ άγξησλ δψσλ θαη πηελψλ

15.000,00€

Έμνδα κεηαθίλεζεο (βελδίλεο)

54.860,00€

Γηάθνξα έμνδα

43.000,00€

Απξφβιεπηα έμνδα

84.000,00€

ύλνιν δαπαλψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ινγ. θσδηθνχ Γ64

486.760,00€

ην ζπλεκκέλν Πίλαθα Αλάιπζεο Π/Τ Τπνέξγνπ 1 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή
δαπάλε πνπ ζα δηελεξγεζεί ζηελ πεξίνδν 2010-2015 θαη αθνξά φια ηα έμνδα πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο - Ηζκαξίδαο.

