ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 11εο / 2014 ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 30 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:30
π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
11ε/2014 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.)
ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΧΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 9400 / 23-10-2014
έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε επί:

Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Μσξαΐηεο Γεκήηξηνο, αλαπι. εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ.
 θ. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.



ηα κέιε ηεο Δ.Δ.:
Αλαπι. Καζ. Πνιπηερληθήο ρνιήο Γ.Π.Θ., πιαίνο Γεψξγηνο, επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο.

Απόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 θ. Παζράιε Παλαγνχια, εθπξφζσπνο Τπ. Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ.
 θ. Γεξκαληδίδεο Νηθφιανο, αλαπι. εθπξφζσπνο Με Κπβεξλεηηθψλ Οηθνινγηθψλ
Οξγαλψζεσλ.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ζην
πιαίζην εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ινγόηππνπ ηνπ Φ.Γ. θαη
ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο ζηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνύ ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα έγηλε
ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Πξνκήζεηα ζηνιώλ έλδπζεο πξνζσπηθνύ» κε
ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΠΔΡAA.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
παξαιαβή ησλ ηνπνζεηεκέλσλ ινγνηχπσλ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο ζηνιέο
έλδπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα έγηλε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«Πξνκήζεηα ζηνιψλ έλδπζεο πξνζσπηθνχ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ ηνπνζεηεκέλσλ ινγνηχπσλ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο
ζηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα έγηλε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«Πξνκήζεηα ζηνιψλ έλδπζεο πξνζσπηθνχ».
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο γηα
ηελ παξαιαβή ηεο 3εο ηξηκεληαίαο αλαθνξάο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξνβνιή
Πξνγξάκκαηνο θαη Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ηζκαξίδαο» κε ρξεκαηνδόηεζε
από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξνβνιή Πξνγξάκκαηνο θαη ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ
Βηζησλίδαο - Ηζκαξίδαο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο 3εο ηξηκεληαίαο αλαθνξάο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξνβνιή
Πξνγξάκκαηνο θαη ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ηζκαξίδαο».
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο
παξαδνηέσλ ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο Β΄ θάζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Ηρζπνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή
ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο Ηρζπνπαλίδαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο Ηρζπνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (20122015)» κε ηελ επηθχιαμε φηη ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο
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ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή άιιεο αιιαγέο ζηα αλσηέξσ παξαδνηέα πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Οξηδφληηνο ηερληθφο θαη
επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο
Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Σχπσλ Οηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ», ην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ.
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
4ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο
ηειηθώλ παξαδνηέσλ ηεο Β΄ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Θειαζηηθώλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζειαζηηθψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο
ζειαζηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» κε ηελ επηθχιαμε φηη ν
αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή
άιιεο αιιαγέο ζηα αλσηέξσ παξαδνηέα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο
ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Οξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ
κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Σχπσλ
Οηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ», ην νπνίν
έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ.
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
5ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ησλ ρεηκάξξσλ θαη θαλαιηώλ πνπ
εθβάιινπλ ζηε ιίκλε Βηζησλίδα», ζην πιαίζην ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ
πξάμεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ., ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..
Γξ. Μάλν Κνπηξάθε θαη ηελ απάληεζε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη
ζην πιαίζην πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο εληαγκέλεο
πξάμεο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 9 «Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη
Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013», απνθάζηζαλ
νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξάζεο: «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ησλ ρεηκάξξσλ θαη θαλαιηψλ πνπ
εθβάιινπλ
ζηε
ιίκλε
Βηζησλίδα»
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
5.8400,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηεο πξάμεο «Πξνζηαζία θαη
Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ.» ρσξίο αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
ηεο πξνυπνινγηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013».
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Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα θάλεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο
ελέξγεηεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα Ννέκβξην 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Ννέκβξην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ.
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ.
1) Δηζήγεζε επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηα έξγα θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ Φπζηθώλ Ηρζπνηξνθείσλ Λάθξαο θαη Λαθξνύδαο θαη ησλ ρεξζαίσλ
ζπλνδώλ / ππνζηεξηθηηθώλ έξγσλ απηώλ, ζηελ πεξηνρή Πνηακηάο – Μάλδξαο ηνπ
Γήκνπ Αβδήξσλ ηεο ΠΔ Ξάλζεο, από ηνλ Μηραειίδε Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
ηελ ζεηηθή γλψκε γηα ηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηα έξγα θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ ηρζπνηξνθείσλ Λάθξαο θαη Λαθξνχδαο θαη ησλ ρεξζαίσλ ζπλνδψλ /
ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ απηψλ, ζηελ πεξηνρή Πνηακηάο – Μάλδξαο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ηεο
ΠΔ Ξάλζεο απφ ηνλ Μηραειίδε Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ, κε ηηο εμήο πξφζζεηεο
πξνυπνζέζεηο:
 Σν ζχλνιν ησλ εθζθαθψλ εθβάζπλζεο ρεηκαδηψλ θαηά ην πξψην έηνο λα κελ ππεξβεί
ηα 12.000m3 (άπαμ). Δλψ ην ζχλνιν εθζθαθψλ θαζαξηζκνχ ησλ ηάθξσλ θαη ησλ
δηαχισλ αλά 3εηία λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2000 m3.
 Ζ απφζεζε ηεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα απνηίζεληαη παξαπιεχξσο ηνπ
ρεηκαδηνχ ηεο Λάθξαο θαη ηνπ ρεηκαδηνχ ηεο Λαθξνχδαο.
 Ο εηδηθφο ρψξνο απφζεζεο ηεο πεξίζζεηαο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ πξνηείλεηαη
ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί καθξηά απφ ην πδάηηλν θνκκάηη ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηεο
Λάθξεο θαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε δξφκν.
 Ζ πεξίζζεηα ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα πξέπεη λα απνηίζεληαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν
απφζεζεο ρσξίο φκσο απηά λα ππεξβαίλνπλ ηα 7.000 m3.
 Σν άλνηγκα καηηνχ ησλ δηρηπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ρεηκαδηψλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 60mm έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεη
ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ πνπιηψλ κέζσ ηεο παγίδεπζεο κειψλ ηνπ ζψκαηνο ηνπο.
 Ζ πεξίθξαμε πνπ πξνηείλεηαη δπηηθά ηνπ ρεηκαδηνχ ηεο Λαθξνχδαο ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη κφλν θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο αθηήο ηνπ ρεηκαδηνχ θαη πξνηείλεηαη λα
ππνζηεξηρηεί ζηνπο παζζάινπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ
δηρηπψλ πξνθχιαμεο απφ ηνπο θνξκνξάλνπο έηζη ψζηε λα κελ αλαθφπηεηαη ε
ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ εηδψλ παλίδαο. Ζ πεξίθξαμε ηνπ ρεηκαδηνχ ηεο Λάθξεο δελ
ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 285 κ. ζπξκαηνπιέγκαηνο.
 Ζ ρξήζε πξνβνιψλ θσηηζκνχ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν γχξσ απφ ηηο
θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηνλ δξφκν εηζφδνπ ζην ρψξν.
 Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη φια ηα κεραλήκαηα θαη
λα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ.
 Όια ηα έξγα θαη νη εξγαζίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθηφο ηεο πεξηφδνπ
αλαπαξαγσγήο ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα εθηφο ηεο πεξηφδνπ
απφ αξρέο Απξηιίνπ κέρξη ηέιε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο.
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2) Γλσκνδόηεζε επί αηηήκαηνο γηα ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο δνκηθέο θαηαζθεπέο
ζηαζκνύ ξαδηνεπηθνηλσλίαο «AVATO XANTHIS - Ρ1001921» ζηε ζέζε «ΠΗΣΗΡΗΓΚΑ» ηνπ
Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο Π.Δ Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ θαηά
πιεηνςεθία λα ζπλεγνξήζνπλ επί ηνπ αηηήκαηνο γηα ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο δνκηθέο
θαηαζθεπέο ζηαζκνχ ξαδηνεπηθνηλσλίαο «AVATO XANTHIS - Ρ1001921» ζηε ζέζε
«ΠΗΣΗΡΗΓΚΑ» ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο Π.Δ Ξάλζεο κε ηηο εμήο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο :
 Να ηεξεί ν θνξέαο ηνπ ζηαζκνχ ξαδηνεπηθνηλσλίαο, ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνχ φζν
θαη γηα ηπρφλ πξφζζεηεο δνκηθέο θαηαζθεπέο πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ, ηηο Πξφηππεο
Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) γηα ηαζκνχο Βάζεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο (Οκάδα
12/ α.α 6 Β), φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ππ. αξηζκ. 198015/ΔΤΠΔ−ΤΠΔΚΑ/04-05-2012
(ΦΔΚ: 1510/Β΄/4-05-2012).
3) Γλσκνδόηεζε επί αηηήκαηνο ρσξνζέηεζεο πνηκληνζηαζίνπ δπλακηθόηεηαο 600
αηγνπξνβάησλ (12 ΗΕ) ηνπ Υαηδόπνπινπ Ησάλλε ηνπ Νηθνιάνπ ζηελ πεξηνρή Αβδήξσλ
ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ηεο ΠΔ Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
φηη δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε
(εληφο ηεο Γ2-5 δψλεο) γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:


Γελ επηηξέπνληαη λέεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηεο Γ25 δψλεο ζχκθσλα κε ηελ (β) ζρεηηθή ΚΤΑ.



Απφ ηελ (α) ζρεηηθή αίηεζε θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά απηήο δελ πξνθχπηεη φηη ε
ζπγθεθξηκέλε θηελνηξνθηθή κνλάδα αθνξά λνκίκσο πθηζηάκελε θηελνηξνθηθή κνλάδα
αιιά πξνθχπηεη κφλν φηη αθνξά πθηζηάκελε θηελνηξνθηθή κνλάδα.



Ζ θηελνηξνθηθή κνλάδα θαη νη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο δελ απνηεινχλ λενεκθαληδφκελν
έξγν θαηά ηελ έλλνηα ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 6, ηνπ άξζξνπ 4, ηεο (β) ζρεηηθήο
Κ.Τ.Α, θαζψο ππάξρνπλ ζρεηηθέο εηδηθέο δηαηάμεηο ζηελ αλσηέξσ ΚΤΑ θαη ζην άξζξν 3
απηήο.



Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζήκεξα θακία ελέξγεηα θαη δελ έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθφ αίηεκα
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ππαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ
κνλάδσλ θαη ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο (β) ζρεηηθήο
ΚΤΑ γηα ηελ Γ2 δψλε.

4) Δηζήγεζε Δηδηθήο Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο ηεο Δπξύηεξεο πεξηνρήο ησλ
Τδξνειεθηξηθώλ ηαζκώλ Νέζηνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ πεξηβαιινληηθνύ όξνπ δ36 ηεο
ΚΤΑ 105195/12.6.2008 έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ: «Τθηζηάκελνη
Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί ΤΖ Θεζαπξνύ, Πιαηαλόβξπζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ
ΤΖΔ Σεκέλνπο ζηνλ πνηακό Νέζην, ζηα Γηνηθεηηθά όξηα ησλ Ννκώλ Γξάκαο, Καβάιαο
θαη Ξάλζεο», ηεο ΓΔΖ Α.Δ.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα θαη ηνλ έιεγρν – κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεπρψλ
ηεο Δηδηθήο Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο ηεο Δπξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ
Νέζηνπ, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο επί
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο:
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Α) ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
1. ηνλ φξν δ36 ηεο ΚΤΑ 105195/12.6.2008 αλαθέξεηαη φηη: «Να νινθιεξσζεί εληόο δηεηίαο
από ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ, κε δαπάλεο πνπ ζα βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ Εηδηθή
Δηαρεηξηζηηθή Μειέηε γηα ηνπο ηακηεπηήξεο Θεζαπξνύ - Πιαηαλόβξπζεο θαη Σεκέλνπο,
θαζώο θαη γηα ηελ πεξηνρή εηζόδνπ ζηελ Ειιάδα ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ έσο ηνπο Σνμόηεο
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο αξκόδηαο Δ/λζεο ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ θαη ην ζύλνιν
ησλ ζεκεξηλώλ θαη κειινληηθώλ απαηηνύκελσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο, θαζώο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ην ηερλεηό ιηκλαίν ζηνηρείν πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί». Δίλαη εκθαλέο φηη απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ΚΔΦ Α.1.1 (ζει Α1 έσο Α6)
φηη ε πξψηε πξνζπάζεηα ζχληαμεο ηεο Δ.Γ Μ μεθίλεζε ην 1999 θαηφπηλ ηεο πξφβιεςεο
απηήο απφ ηελ ππ. αξ. 16492/19.9.1996 ΚΤΑ πνπ θαηαηέζεθε ζην ΤΠΔΚΑ θαη ε νπνία
επηζηξάθεθε ην 2002 απφ ηελ ΔΤΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο. ην
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ην 2013 (πιένλ ησλ 10 εηψλ), ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαηαηέζεθε ε
παξνχζα ΔΓΜ δελ έγηλε θακία πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ζρεηηθψλ δξάζεσλ θαη
νινθιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο κε απνηέιεζκα λα αλακέλεηαη λα επηιπζνχλ κε
παξεκβάζεηο άιισλ θνξέσλ δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα πξαγκαηεχνληαη θαη λα επηιχνληαη
απφ απηήλ. Ζ άπνςή απηή εληζρχεηαη απφ ην ζρεηηθφ ζρφιην ηεο παξνχζαο κειέηεο (ζει
Α-4) «ην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα (2002-2013) έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζεζκηθέο
ππνδνκέο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αληηκεηώπηζε κε επζύλε ηνπο όισλ ησλ ζρεηηθώλ
παξακέηξσλ», αιιά θαη απφ αλαθνξέο ηεο παξνχζαο ΔΓΜ φηη φια φζα έπξεπε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη απφ πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ θαιχπηνληαη
πιένλ απφ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο άιισλ ηξίησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. νη ζρεηηθέο
δψλεο απφ ηα εζληθά πάξθα ηεο πεξηνρήο, ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο απφ ην Δζληθφ
Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ, ππνδνκέο παξαθνινχζεζεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη
βηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιψλ ζηελ παλίδα θαη ηελ
ρισξίδαο απφ ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ ΦΓ, θιπ).
2. ηελ ζει 4 ηεο πεξίιεςεο ηεο ΔΓΜ, θαζψο θαη ζηελ ζει. Γ-33 απηήο αλαθέξεηαη φηη:
«…γηα ην ελδερφκελν ελφο ηδηαίηεξα μεξνχ έηνπο ζην κέιινλ, νη πξνηεξαηφηεηεο ζηε
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, πνπ ζα αθνινπζνχληαη απφ ηε ΓΔΖ (θαηάηαμε πςειή πξνο
ρακειή) είλαη: χδξεπζε, άξδεπζε, νηθνινγηθή παξνρή θαη παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο
ελέξγεηαο». Δίλαη πξνθαλέο φηη ε άξδεπζε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο. Απηφ δεκηνπξγεί πνιιά
πξνβιήκαηα θαζψο ε χπαξμε ε φρη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαηάληε ησλ
Σνμνηψλ ηδηαίηεξα ζε έλα μεξφ έηνο, εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
άξδεπζεο. Ζ ινγηθή απηή είλαη αληίζεηε κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηφζν ηεο
Δζληθήο φζν θαη ηεο Γηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ
πξνζηαηεπηαίνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ, πεξηνρήο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Δπίζεο παξαθάησ ζηελ ίδηα ζειίδα αλαθέξεηαη φηη: «Γηα ηελ
ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Δέιηα ηνπ Νέζηνπ ζα πξέπεη θαηάληη ηνπ θξάγκαηνο
Σνμνηώλ λα ππάξρεη ειεγρόκελε εθκεηάιιεπζε ησλ λεξώλ ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ από ηνπο
ηξίηνπο, έηζη ώζηε λα ξέεη θαηάληη θαη κέρξη ηηο εθβνιέο ε αλαγθαία νηθνινγηθή παξνρή (6
m3/sec), πνπ κε πιήξε ζπλέπεηα θαη επάξθεηα εμαζθαιίδεηαη ζπλερώο από ηε ΔΕΗ, σο
απαηηείηαη από ηνλ αληίζηνηρν Πεξηβαιινληηθό ‘Οξν 34, ηεο ΚΤΑ 105195/12-6-2008.».
Αλαγλσξίδεηαη δειαδή ε ζεκαζία ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο. Δπίζεο ζεκεηψλνπκε φηη ε
ζεκαζία ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο ηνλίδεηαη θαη ζηελ ΚΤΑ ΔΠΟ108433/29-09-2008 γηα ην
έξγν «Μεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ Νέζην ζηηο πεδηάδεο Ξάλζεο θαη
Κνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ (Ννκφο Ξάλζεο), ζηελ
νπνία ζηελ παξ. Γ 31 ξεηά νξίδεηαη φηη «ε πεξίπησζε πάλησο, πνπ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο, νη
αξδεπηηθέο αλάγθεο πεξηζηαζηαθά δελ θαιύπηνληαη από ηα δηαζέζηκα λεξά, ε αληηκεηώπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ζα γίλεηαη κε πεξηνξηζκό ησλ αξδεπνκέλσλ εθηάζεσλ ή κε
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ζε θακία πεξίπησζε κε κείσζε ηεο νηθνινγηθήο
παξνρήο». Γελ πξνηείλεηαη φκσο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαλέλα εηδηθφ κέηξν
δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη απξφζθνπηα ε δηάζεζε ηεο νηθνινγηθήο
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παξνρήο θαηάληε ησλ Σνμνηψλ. Ο ΦΓ έρεη πξνηείλεη εδψ θαη θαηξφ ηελ πινπνίεζε ελφο
απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, θαζψο θαη ηεο
δεκηνπξγίαο δηάβαζεο ηρζχσλ ζην θξάγκα ησλ Σνμνηψλ κε ηελ ρξήζε ηεο νηθνινγηθήο
παξνρήο, αιιά δελ ήηαλ κέρξη ηψξα δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο ιφγσ δηαδηθαζηηθψλ
δπζθνιηψλ. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ (ΓΔΖ) ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ
ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ πξνο φθεινο ησλ επαίζζεησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
3. Ζ ΔΓΜ δελ εμεηάδεη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηεο εάλ ν ζεκαληηθφηεξνο, γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φξνο ηνπ
ζεκείνπ 34 ηεο ηζρχνπζαο ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ ειάρηζηε νηθνινγηθή παξνρή
(6 m3/sec) έρεη επηπηψζεηο θαη πνηεο είλαη απηέο ζηα πεξηβαιινληηθά αληηθείκελα ηνπ
ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο θαηάληε ησλ ηακηεπηήξσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία θαη έπεηηα ησλ έξγσλ
θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ. Θεσξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα
έπξεπε λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αληί ησλ
αλαιπηηθφηεξσλ αλαθνξψλ απηήο ζηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, νη
νπνίεο κάιηζηα αθνξνχλ θαηά έλα κεγάιν ηκήκα ηελ θαηάζηαζε πξηλ ή ην ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη νξηζκέλεο
επηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ αξθεηά ρξφληα κεηά ην
θνκβηθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο απαηηείηαη ρξφλνο λα εθδεισζνχλ
αλάινγα κε ηελ αιπζίδα επεξεαζκνχ εηδψλ απφ άιια είδε. Με ηελ απφθαζε 11194/2905-2013 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε 62.208.000 m3 γηα ηελ νηθνινγηθή παξνρή (6
m3 / sec), θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ έσο ην Γέιηα. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν
δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ ΔΓΜ. Ζ παξνχζα απφθαζε εκκέζσο ηξνπνπνηεί ηνλ φξν
ηνπ ζεκείνπ 34 ηεο ΑΔΠΟ θαζψο αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ηηκή νηθνινγηθήο παξνρήο
φρη θαηάληε ηεο Πιαηαλφβξπζεο αιιά θαη θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο ησλ Σνμνηψλ. Δπίζεο ε
ηηκή απηή ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη αλεμάξηεηα ησλ πνζνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
αλσηέξσ απφθαζε γηα ηελ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ Νέζηνπ
4. Ζ ΔΓΜ ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ
θαηάθιπζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ ηακηεπηήξσλ ζηνπο νπνίνπο ε
καθξνρξφληα απνζχλζεζε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ησλ δέλδξσλ πξνθαιεί ηελ
απειεπζέξσζε ζξεπηηθψλ αιάησλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε ηνπ ηακηεπηήξα, ηε δεκηνπξγία
αλνμηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζηξψκα ππζκέλα ηνπ ηακηεπηήξα, εηδηθά θαηά ην θαινθαίξη,
θαζψο θαη ηε ζπλερή θαη επί πνιιά έηε έθιπζε ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ, φπσο κεζαλίνπ
θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηα νπνία επεξεάδνπλ ην θαηάληε ηκήκα ηνπ πνηακνχ. Γηα απηφ
άιισζηε δελ είλαη δπλαηή θαη ε αλάπηπμε αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κεγαιχηεξν
ηκήκα ησλ ηακηεπηήξσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζέζεηο κε κεγάιν βάζνο.
5. ηελ ΔΓΜ ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ εμεηάδεηαη θαζφινπ ε αιιαγή
ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πνηάκηνπ λεξνχ ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηακηεπηήξσλ, θαζψο
φπσο γλσξίδνπκε ζηνπο ηακηεπηήξεο απηνχο ν ιφγνο αδψηνπ πξνο θψζθνξν αιιάδεη απφ
(N:P ~ 4-5) ζε πεξίπνπ (N:P ~ 25-30), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε γξήγνξε θαηαλάισζε
θσζθφξνπ ζην ιηκλαίν πεξηβάιινλ ηεο θξαγκαιίκλεο (Κακίδεο 2011). Δπίζεο δελ γίλεηαη
θακία αλαθνξά γηα ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία ησλ ηακηεπηήξσλ κείσζε ην ζηεξεν-θνξηίν
θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο αησξνχκελνπ πιηθνχ ζην θαηάληε ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο, απφ ηελ
άπνςε φηη πάλσ ζηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαη ζην ίδεκα ηνπ θνξηίνπ ππζκέλα
πξνζθνιιψληαη νπζίεο, φπσο ην νξγαληθφ πιηθφ, ζξεπηηθά άιαηα (φπσο ζσκαηηδηαθφο
θψζθνξνο) θαη βαξέα κέηαιια. Γλσξίδνπκε φηη ζην Θεζαπξφ βξίζθνληαη ζπγθεληξψζεηο
θαδκίνπ 3 θνξέο πςειφηεξεο απφ φηη θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο, ραιθνχ 6 θνξέο
πςειφηεξεο θαη ρξσκίνπ θαη πδξαξγχξνπ 10 θνξέο πςειφηεξεο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
ζα έπξεπε λα πξνηείλνληαη απφ ηελ παξνχζα ΔΓΜ ζπγθεθξηκέλα κέηξα απνθαηάζηαζεο.
Β) ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
1. ηελ ζει 5 ηεο πεξίιεςεο ηεο ΔΓΜ αλαθέξεηαη φηη: «Από ην 2010 ε ΔΕΗ Α.Ε. γηα ηε
ζπλερή θαη δηαρξνληθά ζπκβαηή παξαθνινύζεζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ
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παξακέηξσλ ζηνλ πνηακό θαη ηνπο ηακηεπηήξεο ηνπ Νέζηνπ, αλαζέηεη κε ζπλερείο
επαλαιακβαλόκελεο ζπκβάζεηο ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηώλ, θαη κεηξήζεσλ θαη
αλαιύζεσλ, ζην Δηαβαιθαληθό Κέληξν Πεξηβάιινληνο». ηνλ ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ –
Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο αλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ
δηαηήξεζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο δελ έρνπλ απνζηαιεί νχηε ζρεηηθέο εθζέζεηο
ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά νχηε θαη επηκέξνπο απνηειέζκαηα.
2.

Δλψ ζηνλ φξν δ36 αλαθέξεηαη φηη ζα νξηζηνχλ νη ρξήζεηο ησλ ηακηεπηήξσλ θαη ησλ
παξφρζησλ πεξηνρψλ, ζηελ ζει 8 ηεο πεξίιεςεο ηεο ΔΓΜ αλαθέξεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα
ησλ ρξήζεσλ ησλ ηακηεπηήξσλ αλήθεη ζηελ Γ/λζε Τδάησλ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο θαη φηη
γηα ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Θεζαπξνχ ιφγσ κεγάιεο απμνκείσζεο ηεο ζηάζκεο δελ είλαη
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ελψ δπλαηφηεηα
αλαςπρήο γηα ην θνηλφ ππάξρεη κφλν ζηνλ ηακηεπηήξα ηεο Πιαηαλφβξπζεο. Καη ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε φκσο ν θνξέαο ηνπ έξγνπ δελ πξνηείλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, απιά αλαθέξεη
φηη κπνξεί λα γίλεη απφ άιινπο θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη πεξηνξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ
έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ γηα φηη επηιεγεί. Άξα δελ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ησλ
ηακηεπηήξσλ θαη δελ εμεηάδνληαη αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ησλ
ηακηεπηήξσλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ΔΓΜ.

3.

ηελ ζει 9 ηεο πεξίιεςεο ηεο ΔΓΜ θαη αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ έξγσλ ζηελ
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο δελ ππάξρεη θακία ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά γηα ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπκβάινπλ ηα έξγα ζηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ βειηίσζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
Αληίζεηα κε ηηο αλαθνξέο ηεο ΔΓΜ αλαγλσξίδεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο αθνξά
αξκνδηφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ
Πνιηηεία. Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά έζησ γηα αληαπνδνηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ
θνξέα ηνπ έξγνπ (πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο) γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πξνζηαηεπηαίνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
πεξηνρήο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Όπσο επίζεο θαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

4.

ηελ ει Α-18, ελψ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αλαθνξέο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηελ ζεκαζία ηεο ζρεηηθήο δσλνπνίεζεο θαη
ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη, εκκέζσο ε ΔΓΜ
δελ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ ΔΠΑΜΑΘ θαζψο αλαθέξεηαη : «Μεηά απφ πξνζθπγή έμη
νξγαλψζεσλ (Γίθηπν Μεζφγεηνο SOS, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ,
Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Καιιηζηψ –
Πεξηβαιινληηθή Οξγάλσζε γηα ηελ Άγξηα Εσή θαη ηε Φχζε θαη WWF Διιάο) ε ΚΤΑ
44549/2008 αθπξψζεθε κε ηελ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ)
5455/2012». εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά, θαη κφλν απηή, αθπξψλεηαη ε
λνκηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δσλνπνίεζε, δελ αθπξψλεηαη φκσο
ην πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελν γηα ην νπνίν εθδφζεθε. Βέβαηα ην παξάδνμν ηεο
παξνχζαο ΔΓΜ είλαη φηη επηρεηξεκαηνινγεί ζην δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δσλψλ κε ηελ
νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ .

5.

ην θεθάιαην Β.2.1.1.9 (ζει Β-32) ηεο ΔΓΜ, αλαγλσξίδεηαη φηη ε δεκηνπξγία ησλ
ηακηεπηήξσλ κείσζε ζνβαξά (θαηά 60-80% ζχκθσλα κε κειέηεο ηνπ ΓΠΘ, Σζηρξηηδήο θ.ά.
2008 θαη 83% ζχκθσλα κε Andredaki et al 2014) ηνπο φγθνπο ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ
θαηέιεγαλ ζηε ζάιαζζα πξνεξρφκελεο απφ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο άλσζελ ησλ
ηακηεπηήξσλ, ζπλερίδεη φκσο αλαθέξνληαο φηη φγθνη θεξηψλ πιψλ εμαθνινπζνχλ λα
θζάλνπλ θαη ζήκεξα ζηε ζάιαζζα. Γελ αμηνινγείηαη δειαδή ζηελ παξνχζα ΔΓΜ νη
επηπηψζεηο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ παξάθηηα δψλε ησλ εθβνιψλ
ηνπ πνηακνχ απφ ηηο κεηψζεηο ησλ θεξηψλ πιψλ κε θχξηα απηή ηεο δηάβξσζεο ηεο
παξάθηηάο δψλεο (ζε ζρεηηθή δεκνζηεπκέλε εξγαζία ηνπ Γ.Π.Θ. αλαθέξεηαη φηη κφιηο ζηα
5 πξψηα ρξφληα απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ε δηάβξσζε ππεξηζρχεη ηεο
απφζεζεο ηδεκάησλ θαηά 21,26% ελψ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ε απφζεζε
ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηε δηάβξσζε θαηά 25,36% Andredaki et al 2014) πνπ επηθέξεη
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θηλδχλνπο αθφκε θαη γηα ηελ χπαξμε ησλ παξάθηησλ ιηκλνζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
ηηο επηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη απηφ ζηνπο νξγαληζκνχο ρισξίδαο θαη παλίδαο.
Θα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ΔΓΜ θαηάιιειν ζρέδην παξαθνινχζεζεο
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ θαη λα πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα
εθηειεί ζρέδην απνθαηάζηαζεο ησλ αθηψλ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ
ζπγθέληξσζε θεξηψλ πιψλ απφ ηηο θξαγκαιίκλεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηερληηψλ
καηάλδξσλ ζην θαλάιη αλάληε ηεο εθάζηνηε θξαγκαιίκλεο, ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη
απφζεζε απηψλ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έξγα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ αθηψλ (π.ρ.
ζηαζεξνπνίεζε ακκνζηλψλ, ελίζρπζε παξάθηηαο βιάζηεζεο) γηα ηελ απνηξνπή
πεξαηηέξσ δηάβξσζεο. Ζ επηινγή απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ζα γίλεη
θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο, ε νπνία ζα έρεη σο ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αθηψλ θαη ηελ
κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο.
6.

Ζ αλαθνξά ζην θεθάιαην Β.2.1.2.1 (ζει Β-33) ηεο ΔΓΜ «Οη θπζηθέο παξνρέο (κε
ξπζκηδόκελεο από ηα θξάγκαηα) θπκαίλνληαη ηζηνξηθά από 10 m3/s θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζεξηλώλ κελώλ θαη ησλ ρεηκσληάηηθσλ κελώλ ησλ μεξώλ εηώλ έσο 1.000 m3/s θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πιεκκπξώλ. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ, ην θαζεζηώο ηεο ξνήο ηνπ
πνηακνύ θαηάληε έρεη αιιάμεη θαη ηώξα θαζνξίδεηαη από ηε δηαρείξηζε ησλ ηακηεπηήξσλ.
(ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή παξνρή θαηάληε ησλ θξαγκάησλ 6 m3/s)»απνηειεί ζεκαληηθφ
ζηνηρείν φηη ε νξηζκέλε ζήκεξα ειάρηζηε νηθνινγηθή παξνρή είλαη θαηά 40% κηθξφηεξε
απφ ηηο ρακειέο ηζηνξηθέο παξνρέο ηνπ πνηακνχ πξηλ ηελ δεκηνπξγία ησλ θξαγκάησλ,
θάηη πνπ ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ζηελ εμέηαζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ειάρηζηεο
νηθνινγηθήο παξνρήο κε αχμεζή ηεο. Απηφ ζα έπξεπε λα εμεηάδνληαλ θαη ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο ΔΓΜ, θαζψο ε νηθνινγηθή παξνρή απνηειεί θξίζηκν θαη θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζην ηκήκα θαηάληε ησλ ηακηεπηήξσλ.

7.

ην θεθάιαην Β.2.1.2.2 (ζει Β-38) ηεο ΔΓΜ, ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ην δίθηπν ζηαζκψλ
παξαθνινχζεζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ. Όινη νη ζηαζκνί
πνπ αλαθέξνληαη ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ θαη ηδηαηηέξσο γηα ην ηκήκα ηνπ Γέιηα δελ
ππάξρεη θαλείο ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα. Άξα δελ ζπλερίδεηαη θακία παξαθνινχζεζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. Τπάξρεη ε
αλαθνξά βέβαηα γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο αιιά γλσξίδνπκε φηη ελψ έρεη
πξνρσξήζεη ζεζκηθά ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ζηελ
ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ απηφ πξνζδηνξίδεη. Δπίζεο ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ
θαηφπηλ ηνχηνπ ζεσξεί φηη δελ απαηηείηαη θακία ελέξγεηα απφ ηνλ ίδην γηα ηελ δεκηνπξγία
κνλίκνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη άξα θακία αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ αλαθνξά ζηνλ φξν δ36 «Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ νθείιεη λα
ρξεκαηνδνηήζεη ην κόληκν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο», αθνχ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

8.

ην θεθάιαην Β.2.1.2.2 (ζει Β-38) ηεο ΔΓΜ, ελψ αλαθέξνληαη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηα
χδαηα ηνπ πνηακνχ δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ πδάησλ.

9.

ην θεθάιαην Β.2.1.2.2.6 (ζει Β-67) ηεο ΔΓΜ, αλαθέξνληαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Λίκλε ηνπ Θεζαπξνχ θαηά ηα έηε 1998 θαη 1999 απφ ηνλ Καζ. θ.
Φηινβίθν θαη απφ ζρεηηθά εξεπλεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ηελ
ζπλέρεηά φκσο αλαθέξεηαη (ζει. Β -71) φηη έθηνηε δελ έρεη παξαηεξεζεί παξφκνην
θαηλφκελν, ρσξίο φκσο λα αλαθέξνληαη νη κειέηεο θαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο επφκελεο πεξηφδνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

10. ην θεθάιαην Β.2.1.2.3.4 (ζει Β-103) ηεο ΔΓΜ, γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ
αλαθέξεηαη θαη πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Μειέηε γηα
ην ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θξάθεο (ΤΓ 12) φηη
δελ ππάξρνπλ ζε πνιιά πδάηηλα ζψκαηα βηνινγηθά θαη θπζηθνρεκηθά ζηνηρεία εθηφο απφ
ηηο 2 θξαγκαιίκλεο. Γελ εμεηάδεη δειαδή ζηελ παξνχζα θάζε ε ΔΓΜ φηη ν ζθνπφο ηεο
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ζχληαμήο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηελ ΑΔΠΟ ηνπ
έξγνπ ζα έιπλε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ζα παξείρε πνιχηηκα ζηνηρεία ζηελ χληαμε ηνπ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηεο Πεξηνρήο κέζα απφ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
παξαθνινχζεζεο βηνινγηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έπξεπε λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δνκή ηεο. Αληί απηνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα ΔΓΜ κφλν ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ή έρνπλ
ζπγθεληξσζεί απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Μειέηεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Τδάησλ.
εκεηψλεηαη φηη απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΔΓΜ ζε φια ηα Τ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνηακφ Νέζην αμηνινγείηαη ε νηθνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο «κέηξηα» ελψ
ε ρεκηθή θαηάζηαζή ηνπο «θαηψηεξεο ηεο θαιήο». Δπίζεο ελψ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ΔΓΜ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πξνηείλεηαη απφ απηήλ ζα
αθνξά θαη ην ηκήκα ην πνηακνχ κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ, ζηελ ζει. Β-110 ηεο παξνχζαο
ΔΓΜ γίλεηαη αλαθνξά γηα ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο πδάηηλσλ ζσκάησλ
ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ κε ην Γηαβαιθαληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο απφ ηελ
νπνία πξνθχπηεη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία δεηγκαηνιεςία θαη δελ πινπνηείηαη
ηειεκεηξηθή παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ ζην ηκήκα ηνπ πνηακνχ ζην δέιηα ηνπ, φπσο
ζπκβαίλεη ζε άιια ζεκεία ηνπ πνηακνχ. Δπίζεο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ηελ ΔΓΜ
(ζει. Β-116) γηα ην ζχζηεκα REMOS, ην νπνίν ήδε είρε δεκηνπξγήζεη έλα ζηαζεξφ δίθηπν
παξαθνινχζεζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ιεηηνχξγεζε κφλν γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 2 εηψλ, ζα κπνξνχζε κε ηηο αλάινγέο ελέξγεηεο ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ
έξγνπ ησλ θξαγκάησλ, λα εμειηρζεί ζε έλα κφληκν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο αλάινγν
απηψλ πνπ φθεηιε λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνηείλεη ε ΔΓΜ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
δνκηθά ζηνηρεία απηήο ζηνλ φξν δ36.
11. ην θεθάιαην Β.2.2 (ζει Β-173) ηεο ΔΓΜ, απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ε ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ζην βηνηηθφ πεξηβάιινλ (βιάζηεζε, ρισξίδα, παλίδα) θαη νη πηέζεηο –
επηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Γελ πξνηείλνληαη φκσο ζπγθεθξηκέλα κέηξα –
δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ άξζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ πηέζεσλ απηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ ζει. Β-240 γηα ηελ ηρζπνπαλίδα νη επηπηψζεηο ζηελ νπνία είλαη νη
κεγαιχηεξεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν είδνο παλίδαο ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηεο επηθνηλσλίαο
ησλ εηδψλ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ αιιά θαη απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ
ηακηεπηήξσλ αλαθέξνληαη ειάρηζηα ελψ δελ πξνηείλεηαη θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν
άξζεο ή αλαθνχθηζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζε απηήλ. Γλσξίδνπκε φηη
ήδε έρνπλ θαηαζθεπαζηεί έξγα γηα ηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πςειήο παξνρήο
ζηελ ηρζπνπαλίδα, φπσο δπν ιεθάλεο εγθιηκαηηζκνχ ζηελ ηαπξνχπνιε, απφ ηελ Ν.Α
Γξάκαο–Καβάιαο–Ξάλζεο. Δπίζεο ε ΓΔΖ είρε εθαξκφζεη πξφγξακκα κεηαθνξάο
απηφρζνλσλ ηρζχσλ απφ ηα αλάληε ζηα θαηάληε ησλ θξαγκάησλ θαη αληίζηξνθα. Σα έξγα
απηά ζα έπξεπε λα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΔΓΜ θαη λα πξνηείλεηαη απφ απηήλ
ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία λέσλ ιεθαλψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε.
12. ην θεθάιαην Β.2.3.1.3 (ζει Β-290) ηεο ΔΓΜ, αλαθέξεηαη ε έληαμε ηνπ έξγνπ
«Απνρέηεπζε αθαζάξησλ θαη ΔΔΛ ∆.∆. Κεξαµσηήο», απφ φζν γλσξίδνπκε, απφ ηελ
εκπινθή ηνπ ΦΓ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, δελ ππάξρεη
έξγν δεκηνπξγίαο ΔΔΛ Κεξακσηήο αιιά αληίζεηα κειεηάηαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ
κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηελ ΔΔΛ Υξπζνχπνιεο.
13. ην θεθάιαην Β.3.1.5 (ζει. Β-332) ηεο ΔΓΜ, νη αλαθνξέο γηα ηνλ ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα ζηνηρείν γηα ην έξγν ηνπ ΦΓ θαηά ηελ
ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
«Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013 – ΔΠΠΔΡΑΑ»». Αληίζεηα νη αλαθνξέο
γηα ηνλ ΦΓΟΡ είλαη αλαιπηηθφηαηεο, πεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο ηνπ θαη ηα έξγα ηνπ ζηελ
ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ελψ πεξηιακβάλνληαη αθφκε θαη ζπγθεθξηκέλα έξγα
πνπ πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Σν αλσηέξσ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν φηη ππήξμε
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ζπλεξγαζία κε ηνλ ΦΓΟΡ ζηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο ΔΓΜ, ελψ δελ ππήξμε θακία
ζπλεξγαζία, ελεκέξσζε ή δηαβνχιεπζε ηνπ ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο
γηα ηελ ζχληαμή ηεο.
14. ην θεθάιαην Β.3.1.16 (ζει. Β-344) ηεο ΔΓΜ, ππάξρνπλ εθηελείο αλαθνξέο γηα ην
«Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (ΟΠΒΑΟΡ)» ελψ
δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ην «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Βηψζηκεο Γηαηήξεζεο θαη
Αλάπηπμεο Παξάθηηαο Εψλεο» ην νπνίν αθνξά θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα Νέζηνπ
15. ην θεθάιαην Γ.1.1.(ζει. Γ-1) ηεο ΔΓΜ, αλαθέξνληαη ζηνηρεία φηη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ
έξγσλ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ θαη θαιχπηνληαη νη αλάγθεο γηα αξδεπηηθφ λεξφ θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνχ ησλ βαζηψλ γεσηξήζεσλ. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά φηη
θαιχπηνληαη νη αλάγθεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ θαη δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία. Τπάξρεη ζρεηηθή
αλαθνξά ζην θεθάιαην Γ.1.2.( ζει. Γ-6) ηεο ΔΓΜ, αιιά δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία,
ελψ ζε άιια ζεκεία ηεο ΔΓΜ πνπ ππάξρνπλ απηά, αλαθέξνληαη γηα ηα πδξνειεθηξηθά
έξγα, αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο θαηάληε απηψλ θαη δελ εζηηάδνπλ ζηελ πεξηνρή θαηάληε ηνπ
θξάγκαηνο ησλ Σνμνηψλ, ζέζε απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε απφιεςε ησλ πδάησλ γηα
άξδεπζε.
16. ην θεθάιαην Γ.1.3.(ζει. Γ-23) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζην Γηάγξακκα Γ.1.13
παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία εθξνψλ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο ηεο Πιαηαλφβξπζεο γηα ηελ
απφδεημε ηεο ηήξεζεο ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο ησλ 6m3/secηνπ φξνπ 34 ηεο ΚΤΑ
105195/2008. Σα ζηνηρεία φκσο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ηηο κέζεο εκεξήζηεο
παξνρέο θαη φρη ηηο ειάρηζηεο παξνρέο, θαζψο ν φξνο 34 αλαθέξεη κφλν γηα ειάρηζηε
νηθνινγηθή παξνρή ζε απηφ ην κέγεζνο θαη φρη γηα κέζε εκεξήζηα. Σν γεγνλφο φηη ηεξείηαη
ε κέζε εκεξήζηα παξνρή δελ απνδεηθλχεη φηη ηεξείηαη ε ειάρηζηε νηθνινγηθή παξνρή ζε
φιεο ηηο ζηηγκέο ηεο εκέξαο.
17. ην θεθάιαην Γ.2.(ζει. Γ-34) ηεο ΔΓΜ, αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε ζρέζε
κε ην ηερλεηφ ιηκλαίν ζηνηρείν ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα
πινπνηεζνχλ απφ άιινπο θνξείο (πρ ΦΓΟΡ) ελψ ππάξρεη κφλν κία πξφηαζε κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ησλ έξγσλ θαη απηφ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. Γελ ππάξρεη
θακία νπζηαζηηθή πξφηαζε αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ.
18. ην θεθάιαην Γ.3.(ζει. Γ-38) ηεο ΔΓΜ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ δσλψλ κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη βαζκφ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη πφξσλ ηεο άκεζεο
θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ ηακηεπηήξσλ, δελ πξνηείλεηαη θαλέλαο θαζνξηζκφο
δσλψλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ ζηελψλ ηνπ Νέζηνπ αληίζεηα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθήο
κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή (ΔΚΒΤ 1996) ε νπνία κάιηζηα είλαη αξθεηά παιηά θαη δελ
πξνηείλεη θαλ θαζνξηζκφ δσλψλ, ελψ πξνηείλεη κφλν γεληθά δηαρεηξηζηηθά κέηξα. Δπίζεο
γηα ηηο ππφινηπέο πεξηνρέο αλαθέξεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην νξηζκνχ ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ
ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο θαη ηνπ Δ.Π Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ρσξίο λα
πξαγκαηνπνηείηαη θακία πξφηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δσλψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξήζεσλ ζε απηέο ηφζν γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο
φζν θαη γηα δηάθνξεο αλζξσπνγελείο ρξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηνξηζκνχο πνπ
νθείινληαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. Σν παξαπάλσ ζα ήηαλ ην ειάρηζην ην νπνίν ζα
έπξεπε λα πξαγκαηεχνληαλ ε ΔΓΜ. Αθφκε εηδηθά γηα ην Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο αλαγλσξίδεη ε ΔΓΜ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ, παξάιιεια φκσο
αλαγλσξίδεη φηη απηέο δελ πθίζηαληαη, αλαθέξνληαο κάιηζηα φηη ε ζρεηηθή ΚΤΑ έρεη
αθπξσζεί.
19. ην θεθάιαην Γ.4.(ζει. Γ-48) ηεο ΔΓΜ, αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο ησλ ηακηεπηήξσλ θαη ησλ
παξφρζησλ πεξηνρψλ γηα ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Θεζαπξνχ δελ πξνηείλεηαη θακία
ζπγθεθξηκέλε δξάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ, ελψ εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη νη δξάζεηο
είλαη απαγνξεπηηθέο ιφγσ ηεο κεγάιεο απμνκείσζεο ηεο ζηάζκεο. Γηα ηνλ ηακηεπηήξα ηεο
Πιαηαλφβξπζεο αλαθέξνληαη γεληθέο θαη αφξηζηεο δξάζεηο ρσξίο θάπνηεο απφ απηέο λα
έρνπλ αλαιπζεί θαη εμεηδηθεπηεί ζηελ παξνχζα κειέηε, ψζηε λα ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή
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ελέξγεηα πνπ έρεη γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Απνηεινχλ ζπλεπψο αφξηζηεο
πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ πεξηνξίδεηαη
ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ινηπνχο αξκφδηνπο θνξείο. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ
έξγσλ δελ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη θαλέλα έξγν γηα ηελ ρξήζε ησλ ηακηεπηήξσλ πέξα
απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο δελ ππάξρεη θακία πξφηαζε (νχηε θαλ
γεληθή) γηα ηηο ππφινηπέο παξφρζηεο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ησλ ζηελψλ
ηνπ Νέζηνπ.
20. ην θεθάιαην Γ.5.(ζει. Γ-51) ηεο ΔΓΜ, γίλνληαη γεληθέο αλαθνξέο γηα ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε εηδηθέο αλαθνξέο ζε έξγα πνπ ζρεδηάδνληαη λα
πινπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή απφ άιινπο θνξείο (πεξηθεξεηαθνχο, ηνπηθνχο, θιπ) ή πνπ
επηηξέπνληαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαη αλαθέξεη
κάιηζηα θαη ηηο γεληθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο. ην ίδην θεθάιαην φκσο ε ΔΓΜ θάλεη ζαθέο φηη «ν ξόινο ηεο ΔΕΗ, σο αξκόδηνο
θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ πδξνειεθηξηθώλ έξγσλ ζην Νέζην, πεξηνξίδεηαη ζε απηό ηνπ
ζπλεξγάηε - αξσγνύ, θαη δελ απνηειεί ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ πινπνίεζε
έξγσλ αλάπηπμεο», θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ
δ36ηεο ΚΤΑ 105195/2008ή νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη ε ΔΓΜ ζα πξέπεη λα ιάβεη
ππφςε ηεο «…θαη ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ην ηερλεηό ιηκλαίν
ζηνηρείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.». Αθφκε πιένλ ησλ παξαπάλσ ε ΔΓΜ αλαθέξεη μεθάζαξαθξίλεη- παξά ηα φζα αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ γηα ηηο
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, φηη «ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
πεξηκεηξηθά ησλ ηακηεπηήξσλ, ν δαζηθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο θαη ε πηζηή εθαξκνγή
ησλ θαλόλσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ Τδξνειεθηξηθνύ πγθξνηήκαηνο ηεο ΔΕΗ
πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο, έζησ θαη ήπηαο κνξθήο, έξγσλ θαη
δξάζεσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο ηεο ΔΕΗ», δειαδή θάλεη ηελ
παξαδνρή φηη ηα έξγα ησλ ηακηεπηήξσλ φρη κφλν δελ βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
αιιά αληηζέησο ιεηηνπξγνχλ σο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο, ρσξίο κάιηζηα λα πξνηείλεη
θαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν ή έξγν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαη
βαζηθή έλδεημε ησλ αληηθάζεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ απνηειεί ε παξαθάησ θξάζε ε
νπνία κάιηζηα αθνινπζεί ηελ πξνεγνπκέλε παξαδνρή «ε ζπκβνιή ηεο ΔΕΗ κε ηελ
αλάπηπμε ησλ ΤΗΕ Νέζηνπ θαη όισλ ησλ ζπλνδώλ έξγσλ απηώλ έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο
βάζεηο κίαο ζύγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή».
21. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-55) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Πξόγξακκα
παξαθνινύζεζεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο πδάησλ» γίλνληαη αλαθνξέο γηα επηκέξνπο
πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηηο πνζφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ
πνπ πινπνηήζεθαλ, θπξίσο πξν δεθαεηίαο θαη ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, ελψ
παξαηίζεληαη θαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην έξγν πνπ πινπνηεί ε ΓΔΖ κε ηίηιν
«Δεηγκαηνιεςίεο θαη δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ
ιηκλαίνπ θαη πνηάκηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ» κε ην Γηαβαιθαληθφ Κέληξν
Πεξηβάιινληνο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2013. Αθφκε γίλνληαη αλαθνξέο ηφζν ζην ζεζκηθφ
πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο (ΔΓΠ)
φζν θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο, δπλαηφηεηεο λα εθηειέζεη αλάινγα έξγα ν ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ –
Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο θαη αλαθέξνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ππφ έγθξηζε ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Γελ πξνηείλεηαη, δελ εμεηάδεηαη θαη δελ
νξγαλψλεηαη δειαδή κφληκν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο
ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ κέρξη θαη ηελ εθβνιή ηνπ
πνηακνχ Νέζηνπ θαη δελ ζρεδηάδεηαη θαλέλα ζρέδην ή ππνδνκή παξαθνινχζεζεο ησλ
φπνησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ, ελψ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ
ρξεκαηνδνηεί θαη δελ πξνηίζεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη έλα ηέηνην κφληκν ζχζηεκα. Μάιηζηα
αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ Γηαβαιθαληθνχ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηειεκεηξηθφ
δίθηπν ζηαζκψλ πνπ δηαζέηεη, ην νπνίν είλαη φηη πην θνληά ζηελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη δελ πξνθχπηεη απφ θαλέλα ζεκείν ηεο
ΔΓΜ φηη ην έξγν είλαη κφληκν θαη ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ ελψ ζε απηφ πνπ ήδε έρεη
πινπνηεζεί θαη πινπνηείηαη δελ ππάξρνπλ δεηγκαηνιεςίεο θαη ηειεκεηξηθνί ζηαζκνί ζηελ
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πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ θαηάληε ηνπ Παξαλεζηίνπ. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ν ΦΓ δελ γλσξίδεη
ζήκεξα θαλέλα ιεηηνπξγηθφ ηειεκεηξηθφ ζηαζκφ ηδηνθηεζίαο ηνπ θνξέα ησλ έξγσλ θαηάληε
ηεο ηαπξνχπνιεο θαη εηδηθφηεξα εληφο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Σέινο αλαθνξηθά κε ην ΔΓΠ είλαη
γλσζηφ φηη αθφκε δελ έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο.
22. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-70) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Πξόγξακκα
παξαθνινύζεζεο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ νηθνηόπσλ» γίλνληαη αλαθνξέο γηα ηα
πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ
ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ βιάζηεζεο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, είηε απηά εθηεινχληαη απφ ηνπο ΦΓ
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ είηε θεληξηθά απφ ην ΤΠΔΚΑ. Δπίζεο αλαθέξνληαη θαη
ζρεηηθά έξγα πνπ πινπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ν ΦΓΟΡ,
ελψ αλαθέξεηαη γηα ην ηκήκα ηνπ πνηακνχ θαηάληε ησλ Σνμνηψλ φηη ηελ αξκνδηφηεηα γηα
ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηε βιάζηεζε θαη
ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηελ έρεη ν ΦΓ ΔΠΑΜΑΘ. Γελ πξνηείλεηαη, δελ εμεηάδεηαη θαη δελ
νξγαλψλεηαη δειαδή κφληκν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ
νηθνηφπσλ ηνπ πνηακνχ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ κέρξη θαη ηελ εθβνιή ηνπ
πνηακνχ Νέζηνπ θαη δελ ζρεδηάδεηαη θαλέλα ζρέδην ή ππνδνκή παξαθνινχζεζεο
δηαθχκαλζεο θαη θαηαλνκήο ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ησλ
ηακηεπηήξσλ θαη ηνπ πνηάκηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ
εκθάληζε θαη ππνζηήξημε νξγαληζκψλ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηφζν ζην πδάηηλν
πεξηβάιινλ φζν θαη ηνλ πέξημ ρεξζαίν ρψξν. Δπίζεο ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ
ρξεκαηνδνηεί θαη δελ πξνηίζεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη έλα ηέηνην κφληκν ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο. Σέινο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ην ηκήκα ησλ «ηελψλ ηνπ
Νέζηνπ» ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηεο επζχλεο ησλ δχν (2) ΦΓ ηεο πεξηνρήο.
23. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-74) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Πξόγξακκα
παξαθνινύζεζεο ηεο παλίδαο» γίλνληαη αλαθνξέο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην απηψλ. Δπίζεο
γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα πξφγξακκα LIFEγηα ηελ αξθνχδα θαη ζην έξγν παξαθνινχζεζεο
εηδψλ ηεο παλίδαο πνπ εθηειεί ν ΦΓΟΡ γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ζην πιαίζην ηεο
παξαθνινχζεζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ παλίδαο
θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη
γηα ινηπέο δξάζεηο ηνπ, θαζψο θαη έξγα – δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ππφ έγθξηζε
ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ παλίδα. Γελ πξνηείλεηαη, δελ
εμεηάδεηαη θαη δελ νξγαλψλεηαη δειαδή κφληκν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο παλίδαο
ηνπ πνηακνχ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ κέρξη θαη ηελ εθβνιή ηνπ πνηακνχ
Νέζηνπ θαη δελ ζρεδηάδεηαη θαλέλα ζρέδην ή ππνδνκή παξαθνινχζεζεο δηαθχκαλζεο θαη
θαηαλνκήο ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ησλ ηακηεπηήξσλ θαη ηνπ
πνηάκηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ εκθάληζε θαη ππνζηήξημε
νξγαληζκψλ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηφζν ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ φζν θαη ηνλ
πέξημ ρεξζαίν ρψξν. Δπίζεο ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ ρξεκαηνδνηεί θαη δελ
πξνηίζεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη έλα ηέηνην κφληκν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. Αθφκε γηα ηα
είδε ηεο παλίδαο δελ γίλεηαη θαλ αλαθνξά ζηα έξγα πνπ πινπνηνχλ ηφζν ην ΤΠΔΚΑ φζν
θαη ν ΦΓ ΔΠΑΜΑΘ ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ παλίδαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000.
24. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-78) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Πξόγξακκα
δηαρείξηζεο δαζηθώλ ζπκπιεγκάησλ» γίλνληαη κφλν αλαθνξέο φηη ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ
είλαη αξκνδηφηεηα ησλ Γαζαξρείσλ θαη γηα ην έξγν πνπ πινπνίεζε ην 2005 – 2006 ην
Γαζαξρείν Καβάιαο κε ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Βηνηφπσλ –
Τγξνηφπσλ γηα ηελ Απνθαηάζηαζε θαη Αλάδεημε ηνπ Παξαπνηάκηνπ Γάζνπο ηνπ Νέζηνπ.
Δπίζεο πξνηείλνληαη νξηζκέλα γεληθά ελδεηθηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Νέζηνπ.
25. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-79) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Δηαρείξηζε αιηείαο Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηρζπνπαλίδαο» γίλνληαη αλαθνξέο γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν
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πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ΔΘΗΑΓΔ – ΗΝΑΛΔ2006-2008 θαη απιψο αλαθέξνληαη ηα κέηξα
θαη νη δξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηελ βειηίσζε – απνθαηάζηαζεο ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ
Νέζηνπ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε πινπνίεζε απηψλ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε θαη
αξκνδηφηεηα ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Γελ πηνζεηείηαη δειαδή θαλέλα κέηξν θαη δξάζε απφ ηνλ θνξέα
ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απφ ηα πξνηεηλφκελα ψζηε λα πινπνηεζεί εθ κέξνπο ηνπ. Αθφκε ην
αλσηέξσ κηθξήο δηάξθεηαο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δελ απνηειεί κφληκν πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο ζηελ ινγηθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ φξν δ36. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη
αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή κφληκνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πεξηνρή ησλ ηακηεπηήξσλ είλαη ν ΦΓΟΡ, ελψ παξαζέηνληαη θαη
φια ηα ζρεηηθά έξγα θαη δξάζεηο κε ηελ ηρζπνπαλίδα πνπ πξνηείλνληαη ζην ππφ έγθξηζε
ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
26. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-84) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Δηαρείξηζε γεσξγίαο Καηεπζύλζεηο βειηίσζεο εδαθώλ» γίλνληαη κφλν αλαθνξέο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ
Νέζηνπ θαη παξαηίζεληαη νη πξφλνηεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξηζκνχ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο.
27. ην θεθάιαην Γ.6.(ζει. Γ-87) ηεο ΔΓΜ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «Πξόγξακκα
παξαθνινύζεζεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο θεξηώλ» γίλνληαη κφλν αλαθνξέο γηα ηελ
κειέηε ηνπ ΑΠΘ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999 θαη αλαγλσξίδεηαη φηη ππάξρεη ζνβαξή
κείσζε ησλ φγθσλ ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ θαηέιεγαλ ζηε ζάιαζζα πξνεξρφκελεο απφ ηηο
πεξηνρέο αλάληε ησλ θξαγκάησλ, δεδνκέλνπ φηη απηνί ζήκεξα θαηαιήγνπλ ζηηο ηερλεηέο
ιίκλεο Θεζαπξνχ θαη Πιαηαλφβξπζεο. Δπίζεο αλαγλσξίδεηαη φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί
πξνβιήκαηα δηάβξσζεο ηεο αθηνγξακκήο σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ.
Γελ πξνηείλεηαη φκσο θαλέλα κέηξν ή δξάζε γηα ηελ άξζε ή ηελ αλαθνχθηζε απηψλ ησλ
επηπηψζεσλ, παξά κφλν παξαηίζεηαη ε πξνηεηλφκελε ζρεηηθή δξάζε γηα ηελ απφιεςε
θεξηψλ πιηθψλ ζην ππφ έγθξηζε ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ, ε νπνία φκσο αθνξά
κφλν ην πξφβιεκα νξηνζέηεζεο ρψξσλ απφιεςεο θεξηψλ πιηθψλ θαη φρη ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηάβξσζεο ηεο αθηνγξακκή ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. Να
ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο γίλνληαη φιν θαη πην εκθαλείο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ Γέιηα, φπνπ ππάξρνπλ ζεκεία φπνπ ε μεξά έρεη ππνρσξήζεη θαηά
εθαηνληάδεο κέηξα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζεκαληηθέο πεξηνρέο φπσο
νη ιηκλνζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο φπνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη δηαβξσζεί θαη απεηιείηαη
ε ινπξνλεζίδα πνπ ηηο δηαρσξίδεη απφ ηε ζάιαζζα (π.ρ. Δξαηεηλφ, Αγίαζκα, θιπ). Ζ
δηάβξσζε θαη ε ηειηθή θαηαζηξνθή ησλ ινπξνλεζίδσλ ζα έρεη πέξα απφ πεξηβαιινληηθέο
ζπλέπεηεο θαη νηθνλνκηθέο θαζψο νη ιηκλνζάιαζζεο απηέο δηαρεηξίδνληαη σο θπζηθά
ηρζπνηξνθεία απφ ηνπηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο απφ ηελ αιηεπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ
δνπλ αξθεηέο νηθνγέλεηαο. Δπηπξφζζεηα ε δηάβξσζε ηεο ακκψδνπο παξαιίαο θαη ν
πεξηνξηζκφο ηεο κπνξεί λα επηθέξεη επηπιένλ απψιεηεο εηζνδεκάησλ γηα ηνπο θαηνίθνπο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Κεξακσηήο.
χκθσλα κε ηνπο Κσηζνβίλν θ.ά. (2008) ε ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο ζην Γέιηα είλαη
ζηα 30 κέηξα/έηνο κηαο πνπ ε ελαπφζεζε θεξηψλ πιένλ ππνιείπεηαη θαηά 50% ησλ
ηδεκάησλ πνπ απνηίζεληαη, ελψ νη πιαίνο θ.ά. (2008) εθηηκνχλ ζε 1,16 km2ηελ πεξηνρή
πνπ έρεη δηαβξσζεί ζην Γέιηα Νέζηνπ. Σέινο ζχκθσλα κε ηνπο Emmanouloudis et al
(2005) εθηφο απφ ηε δηάβξσζε ηεο αθηνγξακκήο ππάξρεη θαη πνιχ ζεκαληηθή δηάβξσζε
ησλ ππνζαιάζζησλ απνζέζεσλ άκκνπ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ην Γέιηα ηνπ
Νέζηνπ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ βηφηνπν θαη επηπιένλ δξνπλ πξνζηαηεπηηθά γηα ην
ππφινηπν Γέιηα.
28. ην θεθάιαην Γ.7.(ζει. Γ-89) ηεο ΔΓΜ, αλαθνξηθά κε ην ζρέδην θαη ηελ ππνδνκή
παξαθνινχζεζεο ησλ φπνησλ κεηαβνιψλ, δηαθχκαλζεο θαη θαηαλνκήο ησλ
θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ησλ ηακηεπηήξσλ θαη ηνπ πνηάκηνπ
νηθνζπζηήκαηνο, ππάξρεη ε αλαθνξά φηη: «Γηα ην ζέκα απηό ζα πξέπεη λα γίλεη
ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθήο ζπδήηεζε κε ηε ΔΕΗ, ώζηε λα νξηζζνύλ νη θαλόλεο θαη ην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ΔΕΗ (εάλ θξηζεί όηη έρεη) ζηελ εμαζθάιηζε θαη εθαξκνγή ελόο
αληηζηνίρνπ ζρεδίνπ, θαζόζνλ ηόζν ε αλάγθε ζε εμεηδηθεπκέλε γλώζε, όζν θαη ε
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εμαζθάιηζε ησλ θαηαιιήισλ ππνδνκώλ εξκελεύεηαη όηη απνηειεί δπλαηόηεηα θαη
ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ έρεη θαηαξηηζηεί ην αλσηέξσ ζρέδην
θαη ε ππνδνκή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ φξν δ36. Πφζν δε φηαλ ζην ηέινο ηνπ φξνπ δ36
αλαθέξεηαη ξεηά φηη ν θνξέαο ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ νθείιεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ην κφληκν
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο.
29. ην θεθάιαην Γ.8.(ζει. Γ-90) ηεο ΔΓΜ, αλαθνξηθά κε ην ζρέδην θαη ηελ ππνδνκή
παξαθνινχζεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ παξακέηξσλ ζηελ εκθάληζε θαη ππνζηήξημε ησλ
νξγαληζκψλ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ηφζν ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηνλ
ρεξζαίν ρψξν, ππάξρνπλ κφλν γεληθέο αλαθνξέο φηη είλαη αξκνδηφηεηα άιισλ θνξέσλ,
ελψ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ, θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ θξάζε «Έηζη ζα ππάξμεη αληηθεηκεληθόο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΗΕ
πγθξνηήκαηνο Νέζηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελδερόκελεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηηκώλ ησλ
παξακέηξσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ επηπηώζεσλ ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ζην ιηκλαίν
ζύζηεκα, ζην πνηάκην δηάδξνκν θαη ην ρεξζαίν γεηηνληθό νηθνζύζηεκα». Σν παξαπάλσ
απνδεηθλχεη φηη δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί κέρξη ζήκεξα αληηθεηκεληθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΖΔ αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Απηφ βέβαηα απνηειεί θαη ηνλ
βαζηθφ ζθνπφ ζχληαμεο ηεο παξνχζαο ΔΓΜ θαη ην θνκβηθφ ζέκα πνπ ζα έπξεπε λα
πξαγκαηεχεηαη.
30. ην θεθάιαην Γ.9.(ζει. Γ-91) ηεο ΔΓΜ, αλαθέξνληαη γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο, παξάιιεια φκσο αλαθέξνληαη επαθξηβψο, έξγα δξάζεηο,
δηεπθνιχλζεηο θαη παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαιακβάλεη ε ΓΔΖ (θνξέαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ) λα νινθιεξψζεη γηα ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
(ΦΓΟΡ) κεηά απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία, αληαιιαγή απφςεσλ θαη απνδνρήο πξνηάζεσλ
ηελ 9-4-2014 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα παξαθάησ:
• «Καηαζθεπή παξαηεξεηεξίσλ νξληζνπαλίδαο ζηηο παξόρζηεο πιαγηέο ηνπ ηακηεπηήξα
ηνπ ΤΗ Πιαηαλόβξπζεο
• Εθπόλεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηε κειέηε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο επξαζηαηηθήο βίδξαο (Lutra
lutra) ζηνπο ηακηεπηήξεο ησλ έξγσλ ηεο ΔΕΗ ΑΕ ζηνλ πνηακό Νέζην
• Παξαρώξεζε από κέξνπο ηεο ΔΕΗ ΑΕ μύιηλσλ ζηύισλ (50 ζε αξηζκό) πξνο ην ΦΔΟΡ,
κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο παξάιιεια κε ην ππάξρνλ νδηθό δίθηπν, κε ζθνπό ηε
ζπγθέληξσζε γελεηηθνύ πιηθνύ από αξθνύδεο
• Παξνρή επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεξώλ ηνπ
πνηακνύ Νέζηνπ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ ηνπ, πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΔΕΗ
ΑΕ/πγθξόηεκα Νέζηνπ από ηελ εθαξκνγή ζρεηηθνύ πεξηβαιινληηθνύ όξνπ
• Παξνρή κε επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ησλ έξγσλ ηεο ΔΕΗ ΑΕ ζηνλ πνηακό Νέζην, πνπ ζπιιέγεη ε ΔΕΗ
ΑΕ/πγθξόηεκα Νέζηνπ από ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ηδηόθηεηνπο κεηεσξνινγηθνύο
ζηαζκνύο ζηελ πεξηνρή
• Δηεπθόιπλζε ζηελ πξνζπέιαζε κε νρήκαηα πάλσ από ηε ζηέςε ηνπ θξάγκαηνο ηεο
Πιαηαλόβξπζεο ζε ππαιιήινπο ηνπ ΦΔΟΡ»
Απφ ηα αλσηέξσ είλαη εκθαλέο φηη ελψ ππήξμε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΦΓΟΡ, δελ ππήξμε θακία αλάινγε πξνζπάζεηα ή
επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΦΓ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Ο ΦΓ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ ελεκεξψζεθε
γηα πξψηε θνξά γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο κε ηελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο ΔΓΜ
απφ ηελ ΔΤΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ απφςεψλ ηνπ. ε πεξίπησζε
πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΓΔΖ ζα κπνξνχζε θαη απηφο λα πξνηείλεη ζηνλ θνξέα
ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ (ΓΔΖ) λα αλαιάβεη ζεηξά έξγσλ, δξάζεσλ, δηεπθνιχλζεσλ θαη λα
παξέρεη ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, κεξηθά απφ ηα νπνία κάιηζηα
ζα ήηαλ εμφρσο ζεκαληηθά γηα ην πνηάκην ζχζηεκα θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ
ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, φπσο ελδεηθηηθά ε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ ηεο δηάβαζεο ηρζχσλ ζην θξάγκα ησλ Σνμνηψλ, ε εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ
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ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο ζην θξάγκα ησλ Σνμνηψλ, κειέηε γηα ηελ
αληηζηξνθή ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αθηνγξακκή θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο παξάθηηεο
ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ απφ ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ θεξηψλ πιψλ,
δηάζεζε αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηνπο ηακηεπηήξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ γηα
λα κεησζνχλ νη πηέζεηο απφ ακκνιεςίεο ζην πνηάκην ζχζηεκα θαη ζηηο πεξηνρέο
εθαηέξσζελ απηνχ ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη φια ηα αλσηέξσ ζα έπξεπε
λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ΔΓΜ φρη κεηά απφ επηζεκάλζεηο ηνπ εθάζηνηε ΦΓ
αιιά ζα έπξεπε λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ζχληαμήο ηεο, θαζψο ππελζπκίδνπκε φηη
ππάξρεη ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν ζπληάζζεηαη ε παξνχζα ΔΓΜ, ε νπνία
αθνξά ηδηαίηεξα επαίζζεηε πεξηνρή εθηφο ησλ νξίσλ ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ θαη ησλ ΦΓ
απηψλ (ηελά ηνπ Νέζηνπ).
31. ην θεθάιαην Γ.10.(ζει. Γ-93) ηεο ΔΓΜ, αλαθέξεηαη φηη: «ην Τδξνειεθηξηθό πγθξόηεκα
Νέζηνπ αθνινπζνύληαη πιήξσο νη πεξηβαιινληηθνί όξνη». Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ
ηεξνχληαη φινη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαζψο απφ ηελ πεξίνδν έλαξμεο ιεηηνπξγία ησλ
έξγσλ (1998) κέρξη θαη ζήκεξα ελψ πξνβιέπνληαλ ν πεξηβαιινληηθφο φξνο γηα ηελ
ζχληαμε ηεο παξνχζαο ΔΓΜ, κέρξη θαη ζήκεξα 2014 δελ έρεη νινθιεξσζεί, ελψ ην έξγν
ζπλερίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
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ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο
ηειηθώλ παξαδνηέσλ ηεο Β΄ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Αζπνλδύισλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο Αζπνλδχισλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο
Αζπνλδχισλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» κε ηελ επηθχιαμε φηη ν
αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή
άιιεο αιιαγέο ζηα αλσηέξσ παξαδνηέα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο
ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Οξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ
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κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Σχπσλ
Οηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ», ην νπνίν
έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ.
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο
ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο Β΄ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο νξληζνπαλίδαο ζηελ
πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο νξληζνπαλίδαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο νξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (20122015)», κε ηελ επηθχιαμε φηη ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο
ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή άιιεο αιιαγέο ζηα αλσηέξσ παξαδνηέα πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Οξηδφληηνο ηερληθφο θαη
επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο
Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Σχπσλ Οηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ», ην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ.
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
3ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο Β΄
θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Δθηίκεζε
ησλ επηπηώζεσλ ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ θνξκνξάλσλ (Phalacrocorax
carbo) ζηελ ηρζπνπαλίδα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ» πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ., αθνχ έιαβαλ ππφςε ηα αλσηέξσ θαζψο θαη:
α. ηε δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ γηα απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ θαηαλάισζεο
βηνκάδαο ςαξηψλ απφ ηνπο θνξκνξάλνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2014, ζην
πιαίζην ηεο ηειηθήο έθζεζεο (βάζεη ηεο κε εκεξ. 15/10/2014 επηζηνιήο ηνπ
αλαδφρνπ),
β. ηελ παξαιαβή απφ ην Φ.Γ. ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ
έξγνπ, ζηηο 30/10/2014, απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα ηνλ πξφρεηξν
δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
θνξκνξάλσλ (Phalacrocorax carbo) ζηελ ηρζπνπαλίδα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνξκνξάλσλ (Phalacrocorax carbo) ζηελ ηρζπνπαλίδα
ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ»,
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3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
4ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε ρξόλνπ νινθιήξσζεο ζύκβαζεο ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ «Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππό εμαθάληζε
ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλώλ Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνύ (Alosa
vistonica & Alburnus vistonicus)», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ:
«Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφ εμαθάληζε ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο
Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνχ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)»,
ηηο αηηηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ γηα ηνπο αλαγθαίνπο ιφγνπο γηα ηελ νινθιήξσζήο ηνπ
θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο λσξίηεξα, θαζψο θαη ην φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο
ηνπ έξγνπ θαη έρνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ηελ αξηηφηεξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ,
απνδέρζεθαλ ην αίηεκα αιιαγήο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζήο ηνπ. Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, γίλεηαη σο εμήο:
 Α’ Φάζε: 1 κήλαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
 Β’ Φάζε: 10 κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε θαη ηειηθή παξαιαβή ηεο Α θάζεο
 Γ’ Φάζε: 1 κήλαο απφ ηελ νινθιήξσζε θαη ηειηθή παξαιαβή ηεο Β θάζεο κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2015.
Πίλαθαο 1. Σξνπνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα
ΦΑΔΗ/ΔΡΓΑΗΔ

ΜΖΝΔ
1 2 3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

πιινγή
βηβιηνγξαθίαο
Βάζε δεδνκέλσλ
Μεζνδνινγία,
ζρέδην, έληαζε,
θαηαλνκή,
πξσηφθνιια
δεηγκαηνιεςηψλ
Καζνξηζκφο
ελδηαηηεκάησλ
Δθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ ΦΓ
Πξνζρέδην
αλάιπζεο
δεδνκέλσλ πεδίνπ
πιινγή δεδνκέλσλ
πεδίνπ
Δπεμεξγαζία
δεηγκάησλ
Δξσηεκαηνιφγηα
Υάξηεο εμάπισζεο
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Γηάρπζε
απνηειεζκάησλ
έξγνπ
Παξαδνηέα Α
Φάζεο
Παξαδνηέα Β
Φάζεο
Παξαδνηέα Γ
Φάζεο
Δμακεληαίεο
εθζέζεηο
Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

Γ ΦΑΣΗ

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν
ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θαη ζηελ ππνγεγξακκέλε
ζχκβαζε.
5ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Φ.Γ. θ. Υαηδεεπαγγέινπ-Πηάθε Ναπνιέσλ,
γηα ηε δπλαηόηεηα εξγαζίαο ηνπ, γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, θαη ζε άιιν
εξγνδόηε.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα ζπλεγνξήζνπλ θαη επηηξέςνπλ ζηνλ
ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. θ. Υαηδεεπαγγέινπ-Πηάθε Ναπνιέσλ λα ζπλάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο κε
ηελ εηαηξεία ECOSTUDIES P.C.
6ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φ.Γ. λα αλαγνξεπζνύλ όινη νη δηαηειέζαληεο Πξόεδξνη
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο σο Δπίηηκνη
Δζεινληέο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ πξφηαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Φ.Γ. θαη λα αλαγνξεχζνπλ φινπο ηνπο δηαηειέζαληεο Πξνέδξνπο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο, Δπίηηκνπο Δζεινληέο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
Καηφπηλ, έδσζαλ εληνιή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα εηνηκάζεη ηηο αληίζηνηρεο ηηκεηηθέο
βεβαηψζεηο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο παιηνχο Πξνέδξνπο ηνπ Φ.Γ. θ.θ. ηέξγην Γθνπιθά
θαη Κσλζηαληίλν Σάηζε.
7ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Φ.Γ. ζην Δξγαζηήξην Γηαιόγνπ κε ζέκα «Πξννπηηθέο
Αεηθόξνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ξάλζεο» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «Καηλνηόκν θαη Πεξηβαιινληηθά Φηιηθό Γίθηπν γηα ηελ Αλάπηπμε &
Πξνώζεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο/Grenn Spots» πνπ δηνξγαλώλεη ε
Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξείαο ΟΣΑ.
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ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο ζην Δξγαζηήξην Γηαιφγνπ ,
πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» Ζκεξίδαο ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Καηλνηφκν θαη Πεξηβαιινληηθά Φηιηθφ Γίθηπν γηα ηελ Αλάπηπμε &
Πξνψζεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο/Grenn Spots» ηνπ πξνγξάκκαηνο: «Δπξσπατθή
Δδαθηθή πλεξγαζία Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013» ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2014.
2. ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Φ.Γ. απφ ηελ θα Γέζπνηλα Μηραειίδνπ.
8ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε δηνξγάλσζεο Ζκεξίδαο ηνπ Φ.Γ. κε ζέκα «Πξνγξάκκαηα
Παξαθνινύζεζεο Δηδώλ & Σύπσλ Οηθνηόπσλ ζην Δζληθό Πάξθν Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο», ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηε δηεμαγσγή εκεξίδαο κε νξγαλσηή ην Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο.
2. Ζ εκεξίδα ζα ιάβεη ρψξα ζην πξψελ Γεκαξρείν Αβδήξσλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νκψλπκν
νηθηζκφ.
3. Ζ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2014.
4. Ζ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εκεξίδα ζα είλαη αλνηρηή ζε φπνηνλ πνιίηε επηζπκεί λα
ηελ παξαθνινπζήζεη αιιά ζα απνζηαινχλ θαη ηδηαίηεξεο πξνζθιήζεηο ζε εθπξνζψπνπο
πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ, επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην
έξγν π.ρ. ηνλ ηνπξηζκφ, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ΟΣΑ θιπ.
5. πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» Ζκεξίδαο ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Καηλνηφκν θαη Πεξηβαιινληηθά Φηιηθφ Γίθηπν γηα ηελ Αλάπηπμε &
Πξνψζεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο¨/¨Grenn Spots¨» ηνπ πξνγξάκκαηνο: «Δπξσπατθή
Δδαθηθή πλεξγαζία Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013» ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2014.
6. ηελ απνδνρή ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Φ.Γ. κε νκηιεηή ηελ θα
Γέζπνηλα Μηραειίδνπ.
9ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε θάιπςεο εμόδσλ δηθαζηηθήο θύζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ππνζέζεσλ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη κεηά ην πέξαο απηήο
κέρξη ηειεζηδηθίαο εθθξεκνπζώλ ππνζέζεσλ ηνπ Φνξέα κε ηηο δηθαζηηθέο αξρέο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εγθξίλνπλ ηελ θάιπςε πηζαλψλ εμφδσλ
δηθαζηηθήο θχζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ππνζέζεσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη κεηά ην πέξαο απηήο κέρξη ηειεζηδηθίαο εθθξεκνπζψλ
ππνζέζεσλ ηνπ Φνξέα κε ηηο δηθαζηηθέο αξρέο.
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