ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 10ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 10η/2012
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5890 / 23-10-2012
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.

Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Νικόλαος Γερμαντζίδης, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τον ορισμό υπολόγου στο Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., έδωσαν εντολή για την πληρωμή τόσο του προσωπικού όσο και
των προμηθευτών του Φ.Δ., μόλις λάβει ο Φ.Δ. την χρηματοδότηση, ώστε να προχωρήσουν
χωρίς προβλήματα τα εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή Έκθεσης Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάθεσης
παροχής υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του Φ.Δ. που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την παραλαβή και επικύρωση των
αποτελεσμάτων, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν από την Έκθεση Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών
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του νομικού συμβούλου για το έτος 2012 .Έδωσαν, επίσης, εντολή για την πληρωμή του
αναδόχου, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης, ανάλογα και με τη ροή χρηματοδότησης
από το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης. Η Έκθεση
Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών του νομικού συμβούλου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια» τηλεμετρικών
σταθμών» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με τον
συγκεκριμένο πρόχειρο διαγωνισμό,
2. την ακύρωση της προκήρυξης για την «Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών», όπως
αυτή δημοσιεύθηκε για τους λόγους που κατέγραψε στο Πρακτικό της η Επιτροπή
Αξιολόγησης
3. Την επαναπροκήρυξη τoυ πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Τηλεμετρικών
Σταθμών» συνολικού προϋπολογισμού 58.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων 4Χ4
(φορτηγάκια διπλοκάμπινα)» στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με τον
συγκεκριμένο πρόχειρο διαγωνισμό,
2. την ακύρωση της προκήρυξης για την «Προμήθεια 2 οχημάτων τύπου φορτηγάκι 4χ4
διπλής καμπίνας και καρότσα», όπως αυτή δημοσιεύθηκε για τους λόγους που
κατέγραψε στο Πρακτικό της η Επιτροπή Αξιολόγησης
3. Την επαναπροκήρυξη τoυ πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια 2 οχημάτων τύπου
φορτηγάκι 4χ4 διπλής καμπίνας και καρότσα» συνολικού προϋπολογισμού
64.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω
λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
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5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος Περιπολιών Επόπτευσης μηνός Νοεμβρίου 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού έλαβαν υπόψη το κατατεθειμένο πρόγραμμα περιπολιών
επόπτευσης για κάθε κέντρο πληροφόρησης για τον μήνα Νοέμβριο, αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση τoυ κατατεθειμένου προγράμματος περιπολιών επόπτευσης του ΦΔ για τον
μήνα Νοέμβριο του 2012.

6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παράσταση νομικού σε δικαστήριο της Ξάνθης στις 21/11/2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αποδοχή της πρότασης του νομικού
συμβούλου του ΦΔ για την εκπροσώπηση του ΦΔ σε δικαστήριο της Ξάνθης κατά της
αγωγής της Νικολΐδου Κωνσταντίνας για την πρόσληψή της από το ΦΔ ως αορίστου χρόνου,
από το δικηγορικό γραφείο της κας Παυλίδου Θεοδώρα.
7o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) ΜΠΕ του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης σύνδεσης αποχέτευσης
πρώην Δήμου Κεραμωτής με Β.Κ. Χρυσούπολης», από τη ΔΕΥΑ Νέστου Π.Ε
Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την
τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ (Κεφ. 8) «Αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων» και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Ο χώρος/οι που θα επιλεγεί/ουν για την εγκατάσταση του εργοταξίου/ιων, θα πρέπει να
είναι μακριά από υγροτοπικές εκτάσεις ή εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις έτσι ώστε να
μην δημιουργείται όχληση, τόσο από τη σκόνη όσο και από τους θορύβους των
μηχανημάτων και των διερχόμενων βαρέων οχημάτων στην άγρια πανίδα της περιοχής.



Στο τμήμα του έργου από το αντλιοστάσιο Κεραμωτής AK1 μέχρι την διασταύρωση με
την Επαρχιακή Οδό Χαϊδευτου – Αεροδρομίου, όπου βρίσκεται η περιοχή φωλιάσματος
και αναπαραγωγής της Αγκαθοκαλημάνας (Vanellus spinosus), να μην
πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής εντός του χρονικού διαστήματος
από τον Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο, διάστημα στο οποίο η Αγκαθοκαλημάνα γεννά
τα αυγά της και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των νεοσσών της, ώστε να αποφευχθεί
οποιασδήποτε μορφής όχλησή της ή και ενδεχόμενη καταστροφή πιθανών φωλιών της
στην συγκεκριμένη περιοχή.



Στον οικίσκο του αντλιοστασίου Κεραμωτής AK1, που συνορεύει με το υπόλειμμα
παραποτάμιου δάσους της Κεραμωτής, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ηχομόνωσής,
ώστε ο θόρυβος στην περιοχή πέριξ αυτού να είναι ο ελάχιστος δυνατός για να μην
υπάρχουν οχλήσεις στα είδη της άγριας πανίδας που βρίσκουν καταφύγιο εκεί.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις των
αντλιοστασίων και του αγωγού και των συνοδών έργου αυτού σε κατάσταση τέτοια, ώστε
να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε πιθανή διαρροή λυμάτων και να επιδιορθώνει
αμέσως κάθε βλάβη.
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2) ΠΕ του έργου «Κτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης 850 αρνιών», από την εταιρεία
Σουφλέρης ΕΠΕ στο αγρόκτημα Πηγών Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις
εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:


Να τηρούνται οι περιοριστικές αποστάσεις του Νόμου 4056/2012.



Η κοπροσωρός, διαστάσεων 7,00 x 10,00 = 70,00 m2, που θα δημιουργηθεί με
επίστρωση αργιλώδους εδάφους, να έχει ύψος τουλάχιστον 1,5m, ώστε να δέχεται την
ετήσια παραγωγή κόπρου και να κατασκευαστεί σε σχήμα Ε. Έτσι, όταν τα στερεά
απόβλητα γεμίσουν τον 1ο χώρο της κοπροσωρού, τότε θα γίνεται εναπόθεση των νέων
στερεών αποβλήτων στο 2ο τμήμα της, αφήνοντας χρονικό περιθώριο για την ζύμωση
της κοπροσωρού στο 1ο τμήμα.



Για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών στην κοπροσωρό, προτείνεται η
αναμόχλευση του, με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου γεωργικού ελκυστήρα, και η
προσθήκη μικρών ποσοτήτων αδρανών υλικών, από το έδαφος της περιοχής.



Να τοποθετηθεί στην κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.



Η χωροθέτηση της κοπροσωρού, για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών προς τον κοντινό
οικισμό, να πραγματοποιηθεί νότια των σταβλικών εγκαταστάσεων, εντός του
αγροτεμαχίου του ενδιαφερόμενου και όχι προς την πλευρά του οικισμού των Πηγών.



Να αποδειχθεί η εξασφάλιση των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων (γεωργική έκταση
μεγαλύτερης των 104,27m3/4,5(m3/στρμ)=23,17 στρεμμάτων.) στα οποία θα γίνεται η
διάθεση της κοπριάς.



Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.
3) ΠΕ του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης ενεργειακού σκοπού και γεώτρησης
επανεισαγωγής για εφαρμογή θέρμανσης φυτειών σπαραγγιού σε έκταση 70
στρμ», της περιοχής Λιθοχώρι του Δήμου Νέστου της Π.Ε Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις
εξής προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.



Την επιφύλαξη ότι σε καμία περίπτωση η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις
διατάξεις του Ν.3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και
άλλες διατάξεις».



Συνίσταται το βάθος της διάτρησης να είναι <100m, αφού μέχρι αυτό το βάθος έχει
υλοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις το ΙΓΜΕ στο πλαίσιο εκτεταμένης γεωθερμικής
έρευνας τη δεκαετία 1990-2000 και μετρήθηκαν θερμοκρασίες <25°C.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης μεταφοράς
νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και
να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
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Να ληφθεί ειδική μέριμνα (μέτρα) ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει διαρροή
ψυκτικού ρευστού (Freon) από την αντλία θερμότητας στο περιβάλλον.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού των γεωτρήσεων.
4) ΜΠΕ του έργου «Υφιστάμενο αρδευτικό έργο με ανοιχτούς αγωγούς», του
ΤΟΕΒ Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα την
επιστροφή του φακέλου της ΜΠΕ με τις εξής παρατηρήσεις:
1. Να προσδιοριστεί με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο η ελάχιστη συνεχής οικολογική
παροχή του Κομψάτου κατάντη του φράγματος εκτροπής που απαιτείται για την
διατήρηση των οικοτόπων του ποτάμιου οικοσυστήματος του Κομψάτου, της Βιστωνίδας
και των ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας αυτής, αλλά και της ρύθμισης της αλατότητας
των υδάτων στο βόρειο τμήμα της λίμνης.
2. Να υπολογιστεί η ποσότητα νερού για άρδευση, με τεκμηριωμένη αναφορά στις εκτάσεις
που δύναται να αρδευτούν, εξασφαλίζοντας πρωτίστως την ελάχιστη οικολογική παροχή
κατάντη του φράγματος που θα προσδιοριστεί παραπάνω.
3. Να εξεταστεί η εναλλακτική λύση δημιουργίας υπόγειου αρδευτικού δικτύου, ώστε να
μειωθούν οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για άρδευση και οι σπατάλες νερού.
4. Να εκπονηθεί προηγουμένως Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής, που εκπονείται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, με θεώρησή της από το Φορέα Διαχείρισης,
που να προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που θα εκτελεστούν, λαμβάνοντας υπόψη
τις ανωτέρω παρατηρήσεις. Σ’ αυτήν να συμπεριληφθεί τεχνικό έργο που θα εξασφαλίζει
την τήρηση της συνεχούς οικολογικής παροχής του Κομψάτου κατάντη του φράγματος
εκτροπής και τεχνικό έργο που θα εξασφαλίζει την ανοδική πορεία των ενδημικών ειδών
της ιχθυοπανίδας άνωθεν του φράγματος.
5) ΜΠΕ του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης ύδρευσης Κοπτερού», από τον Δήμο
Ιάσμου της περιοχής Κοπτερού του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα την μη
έγκριση της πρότασης για τους παρακάτω λόγους:


Σύμφωνα με την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ, στην ζώνη Β3-6 δεν επιτρέπεται η
ανόρυξη νέων γεωτρήσεων παρά μόνο «ΙΙ.3.6. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων
γεωτρήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.4. (δηλαδή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και τις κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας)».



Η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην περιοχή σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες θα
δημιουργήσει φαινόμενα αλληλεπίδρασης και ασύμμετρη επιβάρυνση των υπόγειων
υδάτων της ευαίσθητης αυτής περιοχής.
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6) ΜΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης υποδομών στο φυσικό ιχθυοτροφείο
Βιστωνίδας – Λαγού στο Πόρτο Λάγος του Νομού Ξάνθης».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την
τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στα συμπληρωματικά στοιχεία της ΜΠΕ που
κατατέθηκαν με το (δ) σχετικό έγγραφο (Κεφ. 7.6) «Σχέδιο απόφασης έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων» και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των
προτεινόμενων όρων:
1. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων αναφέρονται στις Π.Υ.Σ.
99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και Π.Υ.Σ. 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88). Για την
ποιότητα των νερών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές Αποφάσεις.
2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Για τις εργασίες κατασκευής, ισχύουν όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα στις:
Υπ. Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, Υπ. Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, Υπ. Απ.
69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88, Υπ. Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91.
Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των έργων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.
1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού.
3. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να υιοθετηθούν η να κατασκευασθούν:
 Η διαχείριση εισόδου θαλασσινού νερού στη Βιστωνίδα-άνοιγμα και κλείσιμο
εσοδευτικού στομίου στην τεχνητή τάφρο που ενώνει τη λίμνη με τη θάλασσα-, όπως
και κάθε έργου που δύναται να επηρεάσει τις φυσικοχημικές παραμέτρους των νερών
της Βιστωνίδας (κυρίως την παράμετρο της αλατότητας στο βόρειο τμήμα της),
δεδομένων των επιπτώσεων που αυτό συνεπάγεται για τα ενδημικά είδη της
ιχθυοπανίδας της, θα γίνεται με την τακτική παρακολούθηση του εγκατεστημένου
Συστήματος Τηλεμετρίας του Αλιευτικού Συνεταιρισμού ή του συμπληρωματικού
συστήματος τηλεμετρίας που προτίθεται να εγκαταστήσει ο Φ.Δ, εκτός από έκτακτες
καταστάσεις (πχ πλημμυρικά φαινόμενα). Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.
 Επίσης να διερευνηθεί από τον Αλ. Συνεταιρισμό η δυνατότητα κατασκευής ενός
τεχνικού συστήματος - έργου με κινούμενα μέρη για την διαχείριση εισόδου
θαλασσινού νερού στην Βιστωνίδα από την τεχνητή τάφρο που ενώνει τη λίμνη με τη
θάλασσα –άνοιγμα και κλείσιμο εσοδευτικού στομίου- σε αντικατάσταση της
πρακτικής που εφαρμόζεται σήμερα με την τοποθέτηση και την απόσυρση των
προσωρινών αναχωμάτων.
 Για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα της περιοχής κατά τη φάση
κατασκευής των έργων, οι εργασίες θα γίνουν εκτός περιόδου αναπαραγωγής της
ορνιθοπανίδας.
 Ως ιδανική περίοδος για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων προτείνεται αυτή
της 15ης Ιουνίου – 30ης Ιανουαρίου.
 Κατά την εκτέλεση εργασιών πλησίον των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και των
τάφρων διαχείμασης θα αποφευχθεί η περίοδος Φεβρουαρίου – Απριλίου όπου
γίνεται η εσόδευση του νέου γόνου εκτός από τα έργα των προσωρινών αναχωμάτων
τα οποία και εξυπηρετούν ακριβώς την καλύτερη προστασία του ιχθυοπληθυσμού και
την και εσόδευση του νέου γόνου και γίνονται στον χρόνο που εκτιμάται από τον
Αλιευτικό Συνεταιρισμό.
 Πριν από την έναρξη υλοποίησης του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν όλες οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
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Σε περίπτωση που για την εκτέλεση του έργου απαιτηθεί η επέμβαση εντός δασικού
χαρακτήρα εκτάσεων θα πρέπει προηγούμενα να εξασφαλισθεί η προβλεπόμενη από
το άρθρο 58 παρ. 3 Ν.998/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.1 Ν.
2040/92 “Έγκριση Επέμβασης”.
 Να αποφευχθεί η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους
λάδια, καύσιμα κλπ. Καθώς και η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η
διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 980 12/2001/96 (ΦΕΚ 40/Β).
4. Μέτρα ελέγχου της μεταφοράς και απόθεσης βυθοκορημάτων:
 Η απόθεση των βυθοκορημάτων των αντιπροσχωστικών εκσκαφών γίνεται στην
υφιστάμενη τεχνητή νησίδα στη θέση Α2 (Βλ. Π3), μετά την αποκατάστασή της και
την αναγκαία επέκτασή της. Η τεχνητή νησίδα δύναται να επεκταθεί στα 800 m μήκος
συνολικά παράλληλα προς τη νότια όχθη της Βιστωνίδας και σε συνέχεια της
λουρίδας που καθορίζεται στην Τεχνική Έκθεση που εκπονήθηκε το 1999 από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και το σχετικό
Τοπογραφικό Διάγραμμα 1. Ο εκάστοτε εργολάβος, στα πλαίσια του έργου εκσκαφών
θα είναι υπεύθυνος και για την εκπόνηση –εφαρμογή οριστικής τεχνικής μελέτης
συντήρησης της υφιστάμενης τεχνητής νησίδας και επέκτασής της μέχρι τα ως άνω
όρια, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες απόθεσης βυθοκορημάτων. Η ανωτέρω
μελέτη είναι προϋπόθεση πριν την έναρξη οποιονδήποτε εκσκαφών και θα ακολουθεί
απαραιτήτως κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφ 7.4.2
«Μέτρα προστασίας από τη διάθεση βυθοκορημάτων» στο σημείο «Προτεινόμενες
εργασίες αποκατάστασης τεχνητής νησίδας» όπως αυτό συμπληρώθηκε μετά την
κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων της ΜΠΕ.
 Λόγω του καθεστώτος προστασίας στην περιοχή όπου γίνεται το έργο είναι
επιβεβλημένο η διαδικασία εκσκαφών να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο
οικοσύστημα. Θεωρείται επομένως αναγκαίο ο καθαρισμός αλλά και η απομάκρυνση
των υλικών πρόσχωσης στον κεντρικό δίαυλο να γίνει με τη χρήση αναρροφητικής
βυθοκόρου με κοπτική κεφαλή (cutter suction dredge) και την παράλληλη χρήση
πλωτής σωληναρίας για την απομάκρυνση των βυθοκορημάτων με την διάθεσής
τους στην ως άνω τεχνητή νησίδα.
 Συμπληρωματικά είναι δυνατή η αξιοποίηση τμήματος των προϊόντων εκσκαφής από
τον Δήμο Αβδήρων, με προτεραιότητα αυτών που θα προέλθουν από τις εκσκαφές
των τάφρων διαχείμανσης, στην αποκατάσταση διαβρωμένων περιοχών του Δήμου.
Της παραλαβής και μεταφοράς τους - η οποία θα γίνεται με ίδια μέσα του Δήμου προηγείται προσωρινή απόθεση για την μερική αποστράγγισή τους. Η ακριβής θέση
προσωρινής απόθεσης θα ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αλ. Συνεταιρισμού σε
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, στην ευρύτερη περιοχή πλησίον των λεκανών
διαχείμανσης. Η περίοδος προσωρινής απόθεσης για την μερική αποστράγγισή τους
δεν μπορεί να ξεπερνάει του 6 μήνες, σε διαφορετική περίπτωση ο Αλ. Συνεταιρισμός
υποχρεούται για την μεταφορά τους στην τεχνητή νησίδα το αργότερο εντός χρονικού
διαστήματος 2 μηνών.
5. Θέσεις και λειτουργία εργοταξίων και φάση κατασκευής έργου
 Ως θέση εγκατάστασης του εργοταξίου και θέση προσωρινής απόθεσης υλικών
προτείνεται η θέση Ε στο επισυναπτόμενο Σχέδιο Π2 , Κλίμακας 1:5000.
 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια
κλπ., θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων και η διάθεση
τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Σε κάθε περίπτωση κατά την λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα
τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία
μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της
σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα
ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των
εργασιών.
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Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο «Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις». Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία
των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A). Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για
τον έλεγχο τήρησης των παραπάνω.

7) Αίτηση - ένσταση του κ. Λάμπρου Γεωργίου του Δημητρίου κατοίκου Ν.
Σιδηροχωρίου Δήμου Κομοτηνής για «Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για
κτηνοτροφική εγκατάσταση», στην περιοχή Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου
Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα αποφάσισαν ομόφωνα
την απόρριψη της αίτησης – ένστασης του ενδιαφερόμενου, διότι με τα αναφερόμενα σε
αυτήν δεν αίρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν ενέκριναν την πρόταση στην προηγούμενη
απόφασή τους.
8) Ερώτημα για το έργο «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών και κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του έργου TAP: Γνωστοποίηση περιοχής διέλευσης του
αγωγού στο Ανατολικό τμήμα», από την εταιρεία ΤΑΡ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση αποστολής εγγράφου με το άνωθεν περιεχόμενο στον Διαδριατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου (TAP).
9) Γνωστοποίηση πρότασης του έργου «Αποχέτευση των οικισμών Φαναρίου,
Αρωγής και Παραλίας Μέσης» του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα αποφάσισαν ομόφωνα
την διατύπωση των εξής παρατηρήσεων επί της γνωστοποίησης της πρότασης του έργου:
1. Η χωροθέτηση της ΕΕΛ τόσο κοντά στην Λιμνοθάλασσα Αρωγή εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για την ρύπανσή της από λύματα σε περιπτώσεις ζημιών στην ΕΕΛ από
πλημμυρικά φαινόμενα στην Λιμνοθάλασσα αλλά και από ενδεχόμενες διαρροές της
ΕΕΛ λόγω τυχαίων γεγονότων σε αυτήν.
2. Η λιμνοθάλασσα Αρωγή, όπως και όλες οι λιμνοθάλασσες αποτελούν υδάτινα
σώματα με μικρό ρυθμός ανανέωσης των υδάτων και δεν θα έπρεπε να
χρησιμοποιηθεί ως τελικός αποδέκτης της ΕΕΛ καθώς σε ενδεχόμενες διαρροές ή
αστοχίες της επεξεργασίας τα αποτελέσματα για το οικοσύστημα της Λιμνοθάλασσας
θα ήταν ολέθρια και μη άμεσα αντιστρεπτά.
3. Συνιστάται η χωροθέτηση της ΕΕΛ είτε πλησίον της θάλασσας, είτε εντός αγροτικών
εκτάσεων με τελικό άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη την θάλασσα.
4. Συνιστάται η εξέταση της δημιουργίας επιμέρους τεχνητών υγροτόπων για την
επεξεργασία των λυμάτων για οικισμούς ή ομάδες οικισμών μέχρι 5000 κατοίκους
εναλλακτικά της δημιουργίας ΕΕΛ και δικτύου αγωγών μεταφοράς λυμάτων. Η λύση
αυτή θα ήταν οικονομικότερη και θα είχε μικρότερες επιπτώσεις στην ευαίσθητη αυτή
περιοχή.
5. Για τις οδεύσεις των καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων :
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i.

προκρίνεται η εναλλακτική όδευση του αγωγού από την Αρωγή προς την ΕΕΛ
χωρίς να διέρχεται εντός της Α2-2 ζώνης .

ii.

προκρίνεται η εναλλακτική όδευση του αγωγού από την Παραλία της Μέσης
προς την ΕΕΛ χωρίς να διέρχεται νότια της Λιμνοθάλασσας Αρωγή. Επίσης
προτείνεται τροποποίηση της όδευσης, ώστε να μην διέρχεται στα όρια της
ζώνης Β2-14 και Α2-2 αλλά από την έξοδό του από την Γ2-2 να κατευθύνεται
προς την ΕΕΛ ακολουθώντας υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο εντός της Β3-14.

iii.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο αγωγός να διέρχεται στην στενή λωρίδα
γης μεταξύ της Λιμνοθάλασσας Αρωγή και της θάλασσας, καθώς (α)δεν
υπάρχει οδικό δίκτυο (προβλήματα αποκατάστασης σε περίπτωση διαρροής),
(β) υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης της ακτής και άρα κίνδυνοι ζημιών στο
δίκτυο και ενδεχομένως διαρροών και (γ) η επιφανειακή όδευση του αγωγού
από το εσοδευτικό στόμιο της Λιμνοθάλασσας θα εγκυμονούσε πολλούς
κινδύνους.

10) ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση ανοιχτού εκτροφείου ειδικού τύπου
σαλιγκαριών ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου δυναμικότητας 84.000kg/έτος»,
της εταιρείας Περδίκης & Σία Ο.Ε. στο αγρόκτημα Πέρνης του Δήμου Νέστου της
Π.Ε Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις
εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι διαφορετικό από το Helix Aspersa
(εδώδιμο είδος) και σε καμία περίπτωση να μην εισαχθεί ξενικό είδος στην περιοχή.



Να είναι πιστοποιημένο το είδος που θα εισάγεται για εκτροφή και αναπαραγωγή.



Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την
αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.



Τα εξωτερικά και εσωτερικά δίχτυα να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο και να
συντηρούνται τακτικά από τον φορέα του έργου, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή
εντός της εγκατάστασης ειδών της άγριας πανίδας και της ορνιθοπανίδας, τα οποία δεν
θα μπορούν να διαφύγουν με αποτέλεσμα την θανάτωσή τους.



Συνιστάται η διατροφή των σαλιγκαριών να πραγματοποιείται με καλλιεργούμενα φυτικά
είδη της περιοχής.
11) ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση ανοιχτού εκτροφείου ειδικού τύπου
σαλιγκαριών ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου δυναμικότητας 84.000kg/έτος»,
της εταιρείας Παπαβασιλείου & Σία Ο.Ε. στο αγρόκτημα Πέρνης του Δήμου Νέστου
της Π.Ε Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις
εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι διαφορετικό από το Helix Aspersa
(εδώδιμο είδος) και σε καμία περίπτωση να μην εισαχθεί ξενικό είδος στην περιοχή.
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Να είναι πιστοποιημένο το είδος που θα εισάγεται για εκτροφή και αναπαραγωγή.



Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την
αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.



Τα εξωτερικά και εσωτερικά δίχτυα να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο και να
συντηρούνται τακτικά από τον φορέα του έργου, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή
εντός της εγκατάστασης ειδών της άγριας πανίδας και της ορνιθοπανίδας, τα οποία δεν
θα μπορούν να διαφύγουν με αποτέλεσμα την θανάτωσή τους.



Συνιστάται η διατροφή των σαλιγκαριών να πραγματοποιείται με καλλιεργούμενα φυτικά
είδη της περιοχής.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού
«Προμήθεια στολών ένδυσης προσωπικού», της πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος
«ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και έδωσαν εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το
προσωπικό να προχωρήσει τη συγκεκριμένη προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, λόγω του προϋπολογισμού της προμήθειας : 15.820,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Λοιπά θέματα.
Α) Προμήθεια κινητών τηλεφώνων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδέχθηκαν την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισαν
ομόφωνα να γίνει η ενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων στο όνομα της κας. Δέσποινας
Μιχαηλίδου, η οποία και αποδέχτηκε την παραπάνω πρόταση.
B) Παράταση της σύμβασης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την
Προμήθεια «Συμπληρωματικός εξοπλισμός γραφείου», με χρηματοδότηση από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδεχόμενα την αναγκαιότητα σε πρώτο χρόνο της
ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής του χώρου περίθαλψης τραυματισμένων ειδώναποθήκης, αποφάσισαν ομόφωνα την παράταση της σύμβασης στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού που υλοποιείται μέσω της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο
«Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» για την
προμήθεια «Συμπληρωματικού εξοπλισμού γραφείου» με τον ανάδοχο Μενεξέ Κων/νο του
Θεοδώρου νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία «Έπιπλα γραφείου Μενεξές»,
έως τις 30 Απριλίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του συγκεκριμένου αναδόχου και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες
τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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