ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 7ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 31 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σε
αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 7η/2012
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5555 / 23-7-2012 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. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Μωραϊτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο
«Υπολογισμός και Αξιολόγηση της Φέρουσας Ικανότητας του Εθνικού Πάρκου
Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Υπολογισμός και Αξιολόγηση της Φέρουσας Ικανότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
συνολικού ποσού προσφοράς 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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».
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση των προκηρύξεων.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο
«Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας» στο
πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας» συνολικού ποσού
προσφοράς 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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 των προκηρύξεων.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Δημιουργία κινητής έκθεσης και
περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης» συνολικού ποσού προσφοράς 46.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
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 των προκηρύξεων.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανάθεσης για τη «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το
Φ.Δ.» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση με απευθείας ανάθεση λόγω χαμηλού
προϋπολογισμού του έργου:
«Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το Φ.Δ.» συνολικού ποσού
προσφοράς 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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 ανάθεσης.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προμήθειας υλικού εθελοντών στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των προμηθειών:
Τμήμα 1: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» 3.000,00€
Τμήμα 2: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ» 1.000,00€
Τμήμα 3 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΧΥΜΕΤΡΩΝ » 570,00€
Τμήμα 4 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ » 1.900,00€
Τμήμα 5 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΑΠΕΣ » 200,00€
Τμήμα 6 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ » 150,00€
Τμήμα 7 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΥΑΡΙΑ » 200,00€
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». Ειδικότερα θα καλυφθεί από τη δράση που αφορά την
«Προμήθεια υλικού εθελοντών», ενώ από τα απρόβλεπτα θα καλυφθεί το τμήμα 2
«προμήθεια εξοπλισμού ποδηλασίας», αλλά και η διαφορά προϋπολογισμού για το τμήμα 3
«προμήθεια παχύμετρων» και το τμήμα 4 «προμήθεια υψόμετρων», λόγω των αλλαγών που
υπάρχουν πλέον στην αγορά και οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν σε αυτό το
βαθμό κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου το 2010
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση των προκηρύξεων.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεμετρικών Σταθμών»
στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
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του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Προμήθεια Τηλεμετρικών
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σταθμών»

συνολικού

ποσού

προσφοράς

58.900,00€

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 των προκηρύξεων.

7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την
«Παραγωγή Τηλεοπτικού Υλικού» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Παραγωγή Τηλεοπτικού Υλικού (ντοκιμαντέρ και spot) » συνολικού ποσού προσφοράς
25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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 των προκηρύξεων.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Επεξεργασία και επιλογή τρόπου
αναβάθμισης των περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δυο Κέντρα Πληροφόρησης του
Φ.Δ.» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. και
κατακύρωση του διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αποτελεσμάτων τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Επεξεργασία και επιλογή τρόπου αναβάθμισης των περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δυο
Κέντρα Πληροφόρησης του Φ.Δ.» συνολικού ποσού προσφοράς 25.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνετε στο ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ.
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Κατακύρωση
πρόχειρου
διαγωνισμού
προμήθειας
α)
Προμήθεια
συμπληρωματικού εξοπλισμού γραφείων, β) Προμήθεια στολών ένδυσης
προσωπικού, στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την κατακύρωση του πρακτικού
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ., για τον πρόχειρο διαγωνισμό:
Τμήμα 1: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ »
Κατακύρωση της προσφοράς του υποψηφίου με την επωνυμία «Έπιπλα γραφείου
Μενεξέ»
Τμήμα 2 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »
Κατακύρωση της προσφοράς του υποψηφίου με την επωνυμία «ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών για την
«Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών πυθμένα, ποιότητα νερού και εθνικών
μακροφυτικών κοινωνιών και δημιουργία υδρολογικών μοντέλων για τις
κυριότερες Λ/Θ» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 11 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού:
«Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών πυθμένα, ποιότητα νερού και εθνικών μακροφυτικών
κοινωνιών και δημιουργία υδρολογικών μοντέλων για τις κυριότερες Λ/θ» συνολικού ποσού
προσφοράς 195.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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 των προκηρύξεων.
11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»:
1) ΜΠΕ Σιδηροδρομική σύνδεση με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας από την
εταιρεία Ο.Σ.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, να ζητηθεί να κατατεθούν τα παρακάτω
πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία από τον φορέα του έργου:
1. Σχετική απόφαση ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί έργο εθνικής σημασίας, προκειμένου να
επιτρέπεται στις ζώνες Α1-3 και Β1σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ. αρ. 44549/1710-2008 ΚΥΑ.
2. Να συμπληρωθούν στην ΜΠΕ οι επιπτώσεις των κατασκευών της γέφυρας του ποταμού
Νέστου μέσα στο νερό, στην ροή του νερού, στα φερτά και στην ιχθυοπανίδα.
3. Η ΜΠΕ να λάβει υπόψη της την πραγματική κατάσταση της κοίτης του π. Νέστου που
υπάρχει σήμερα (Ιούλιος 2012). Σύμφωνα με την ΜΠΕ η γέφυρα διέλευσης του π.
Νέστου κατασκευαστικά αποτελείται από 13 συνολικά βάθρα έδρασης από τα οποία τα 6
βρίσκονται εντός της ζώνης Β1-4, τα 7 εντός της ζώνης Α1-3, εκ των οποίων τα 2 εντός
της υδάτινης επιφάνειας του ποταμού ενώ στην πραγματικότητα η γέφυρα της Εγνατίας
Οδού σήμερα έχει 3 βάθρα εντός της υδάτινης επιφάνειας.
4. Να συμπληρωθεί στην ΜΠΕ πως θα γίνει η κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Νέστου
και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής (πλάτος, ύψος, διαστάσεις των βάθρων, τεχνικές που
θα ακολουθηθούν για την θεμελίωση, αν θα υπάρξει κοιτόστρωση, αν θα γίνουν εργασίες
σταθεροποίησης της κοίτης, στάδια πιθανής αλλαγής της ροής του ποταμού κατά την
φάση της κατασκευής κλπ), καθώς και οι ακριβείς αποστάσεις της γέφυρας και των
κατασκευαστικών στοιχείων αυτής (βάθρα, θεμελιώσεις, κατάστρωμα κλπ) σε σχέση με
τα αντίστοιχα κατασκευαστικά στοιχεία της υφιστάμενης γέφυρας της Εγνατίας Οδού.
5. Να διευκρινιστεί στην ΜΠΕ εάν οι εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης (υποσταθμοί, πυλώνες,
σύρματα ηλεκτροδότησης του συρμού θα κατασκευαστούν μαζί με την κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής ή όχι. Επίσης, αν αυτή θα είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης
και αν η κατασκευή τόσο του καταστρώματος όσο και της γέφυρας γίνει για γραμμή
διπλής κατεύθυνσης αλλά σε πρώτη φάση τοποθετηθεί μονής κατεύθυνσης.

2) ΜΠΕ κτηνοτροφική μονάδα (ποιμνιοστάσιο) 8 Ι.Ζ. του Ράπτη Δήμου στο
αγρόκτημα Δεκάρχου, Δ. Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο, υπάλληλο του ΦΔ, ο οποίος και
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το αίτημα εξετάστηκε από την επιστημονική επιτροπή και το
προσωπικό του Φ.Δ. και ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς και ειδικότερα τα
προβλεπόμενα της σχετικής ΚΥΑ (υπ. αρ. 44549/17-10-2008) και σύμφωνα με τα στοιχεία
που κατατέθηκαν στο Φ.Δ., αλλά και με την σχετική συζήτηση :
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξείς πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Να τηρούνται οι περιοριστικές αποστάσεις του Νόμου 4056/2012.



Η κοπροσωρός 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.



Να τοποθετηθεί στην κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.



Η χωροθέτηση της κοπροσωρού, για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών προς τον κοντινό
οικισμό, να πραγματοποιηθεί βόρεια των σταβλικών εγκαταστάσεων, εντός του γηπέδου
του ενδιαφερόμενου και όχι προς την πλευρά του οικισμού του Δεκάρχου.
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Να αποδειχθεί η εξασφάλιση των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων (έκτασης>87,95
στρεμμάτων) στα οποία θα γίνεται η διάθεση της κοπριάς.



Για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων του αλμεκτηρίου να μην δημιουργηθεί
απορροφητικός βόθρος (δεξαμενή) αλλά στεγανός. Η δεξαμενή κατά την πλήρωσή της
θα εκκενώνεται είτε από αδειοδοτημένο βυτιοφόρο όχημα είτε από βυτιοφόρο όχημα του
ΣΔΑΝΞ και τα απόβλητα θα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού
Ξάνθης. Τα παραστατικά από τις εκκενώσεις να συγκεντρώνονται από τον
ενδιαφερόμενο και να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ελέγχου.



Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.



Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.

3) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» της κας Δημοτσίκη Ελένης στο αγρόκτημα Μωσαϊκού του Δ. Ιάσμου
της ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξείς πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 87,124στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Αναδασμού Μωσαϊκου,
του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 51.000 m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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 της γεώτρησης.
4) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» του κ. Μάστορα Στέργιου στο αγρόκτημα Αμβροσίας Δ. Ιάσμου της
ΠΕ Ροδόπης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξείς πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 95,041στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή αναδασμού Αμβροσίας,
του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 55.510 m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
5) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» του κ Μήλιογλου Δημήτριος στο αγρόκτημα Πόρπης του Δ.
Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 161,81στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Πόρπης του Δήμου
Κομοτηνής, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 94.600 m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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


Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

6)

ΠΕ για το έργο «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης» από τον κ Κουρκούτα Νικόλαο
στο αγρόκτημα Γλυφάδας του Δ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, την μη έγκριση της πρότασης για τους
παρακάτω λόγους:


Σύμφωνα με την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ, στην ζώνη Β3-14 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. (Η λειτουργία των
νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσεων και η ανόρυξη νέων, 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.
7) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» του κ Μπανιώτη Ιωάννη στο αγρόκτημα Γλυκονερίου του Δ.
Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 136,666στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Αναδασμού
Γλυκονερίου, του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 80.000 m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
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8) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» του κ Μπανιώτη Αθανάσιου στο αγρόκτημα Γλυκονερίου του Δ.
Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 136,67στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Αναδασμού
Γλυκονερίου, του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 80.000 m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
9) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση και τροποποίηση (αύξηση απολήψιμης ποσότητας
νερού) της άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης» της κας
Μήλιογλου Ελευθερίας στο αγρόκτημα Πόρπης του Δ. Κομοτηνής της ΠΕ
Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 105,38στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Πόρπης του Δήμου
Κομοτηνής, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα να νερού είναι το μέγιστο 61.600m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης 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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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)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
10) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» της κας Μλούχου Γιαννούλας στο αγρόκτημα Αμβροσίας του Δ.
Ιάσμου της ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 152,14στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Αναδασμού Αμβροσίας,
του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 88.850m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
11) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» του κ Στούρου Ιωάννη στο αγρόκτημα Αμβροσίας του Δ. Ιάσμου της
ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 103,204στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Αναδασμού
Αμβροσίας, του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης.
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Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 60.500m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
12) ΜΠΕ για το έργο «Αξιοποίηση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης» από τον κ
Δαλακούρα Χρήστο στο αγρόκτημα Αμαξάδων του Δ. Ιάσμου της ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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 της γεώτρησης.

13) ΜΠΕ για το έργο «Αξιοποίηση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης» από τον κ
Δαλακούρα Χρήστο (τεμ. 724) στο αγρόκτημα Αμαξάδων του Δ. Ιάσμου της ΠΕ
Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
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Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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 της γεώτρησης.

14) ΠΕ για το έργο «Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» από τον κ Πασσαρή Εμμανουήλ στο αγρόκτημα Πόρπης του Δ.
Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης και άρδευσης σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.



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 της γεώτρησης.

15) ΜΠΕ για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Νέας Πέτρας και Μιράνων» από
τον Δήμο Μαρώνειας/Σαπών της ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας:
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1. Την έγκριση του Δικτύου Νέας Πέτρας (Τμήμα εντός του ΕΠΑΜΑΘ, μήκους 142m) με
την τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΠΕ (ΚΕΦ. 8) και
με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων
όρων:


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



Ο σκοπός χρήσης του νερού να είναι μόνο αυτός που αναφέρεται στην παρούσα
ΠΕ.



Τα αποτελέσματα των τακτικών εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας του
νερού, το οποίο λαμβάνεται για ύδρευση με ευθύνη του φορέα του έργου, να
κοινοποιούνται και στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας.



Ο φορέας του έργου 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.

2. Την μη διατύπωση γνώμης για Δίκτυο Νέας Πέτρας (Τμήμα εκτός του ΕΠΑΜΑΘ,
μήκους 2.233,6m) & το Δίκτυο Μιράνων, διότι ο Φ.Δ. δεν έχει αρμοδιότητα έκφρασης
γνώμης επί αυτών, καθώς αυτά βρίσκονται εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου
ΑΜΘ.

16) ΜΠΕ για το έργο «κτηνοτροφική μονάδα (ποιμνιοστάσιο)» από τον κ Ακπαρίδη
Νικόλαο στο αγρόκτημα Ποταμιάς του Δ. Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση με την τήρηση επακριβώς των όρων
που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις
τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:


Να τηρούνται οι περιοριστικές αποστάσεις του Νόμου 4056/2012.



Η κοπροσωρός 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 της Ποταμιάς.



Να αποδειχθεί η εξασφάλιση των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων (έκταση
καλλιέργειας τριφυλλιού >37,13 στρεμμάτων), στα οποία θα γίνεται η διάθεση της
κοπριάς.



Να υπάρχει σχετική βεβαίωση από ΣΔΑΝΞ ότι βυτιοφόρο όχημα του θα παραλαμβάνει τα
απόβλητα της στεγανής δεξαμενής (βόθρου) του αμελκτηρίου και του προσωπικού όταν
αυτή πληρώνεται και θα τα οδηγεί στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού
Ξάνθης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δεξαμενές κατά την πλήρωσή τους θα
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εκκενώνονται από αδειοδοτημένο βυτιοφόρο όχημα και θα οδηγούνται στις
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Ξάνθης. Τα παραστατικά από τις εκκενώσεις
να συγκεντρώνονται από τον ενδιαφερόμενο και να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές
σε περίπτωση ελέγχου.


Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.



Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.
17) Ερώτημα για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίου κοπής
καυσοξύλων του κ. Μαραντά Νικόλαου στο αγρόκτημα Μαγγάνων του Δ. Τοπείρου
της ΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σημεία, αποφάσισαν
ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές
ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, ότι κατ’ εξαίρεση ο
Φ.Δ δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη θέση του εργαστηρίου κοπής
καυσόξυλων του κ. Νικόλαου Μαραντά, ισχύος (18kW) με τις εξής προϋποθέσεις:


Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της
μονάδας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
παραγόμενος θόρυβος.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση των
μηχανημάτων, να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία, να φυλάσσονται και να
παραδίδονται με πιστοποιητικά παραλαβής.



Τα στερεά απόβλητα (πριονίδια) της μονάδας να συγκεντρώνονται σε εδικούς κάδους
– χώρους μέχρι την διάθεσή τους, οι οποίοι θα βρίσκονται εντός των ορίων του
γηπέδου της μονάδας, να είναι επαρκείς ως προς τον όγκο και να έχουν καπάκι, ώστε
να μην ξεχειλίζουν και να μην υπάρχει διασπορά των απορριμμάτων τόσο εντός του
γηπέδου της εγκατάστασης όσο και στις γύρω εκτάσεις. Τα στερεά απόβλητα
(πριονίδια) είτε να παραδίδονται προς ανακύκλωση σε ανάλογα αδειοδοτημένους
από το νόμο φορείς, είτε να μεταφέρονται σε Χ.Υ.Τ.Α. ή στους πλησιέστερους
αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.
Οποιαδήποτε απορρίμματα προκύπτουν να συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε
Χ.Υ.Τ.Α. ή στους πλησιέστερους αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.




Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με αυτόχθονα δενδρώδη και
θαμνώδη ταχυαυξή είδη για την μείωση τόσο του επίπεδου θορύβου αλλά και τις
οπτικής όχλησης.



Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου να διατηρείται καθαρός και να δημιουργηθούν
περαιτέρω χώροι πρασίνου, όπου αυτό είναι εφικτό, με αυτόχθονα είδη.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

18) ΜΠΕ για το έργο «Εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 298,32 kw από την
εταιρεία «Διηάνειρα Energy E.E.» στο αγρόκτημα Ιμέρου του Δ. Μαρώνειας/Σαπών
της ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:
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Για λόγους ασφαλείας, να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από
τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
Να τηρείται η κειμένη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
Οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κλπ) από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που θα εγκατασταθεί, να
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή κάθε έτος στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου.
Με το πέρας της λειτουργίας του σταθμού, να γίνει αποξήλωση όλων των υπόγειων και
υπέργειων εγκαταστάσεων, διαχωρισμός και ανάκτηση των υλικών και αποκατάσταση
του γεωτεμαχίου.
Συγκεκριμένα:
 Πρέπει να αφαιρεθούν οι Φ/Β συλλέκτες οι οποίοι θα δοθούν σε ειδική μονάδα
ανακύκλωσης.
 Τα μεταλλικά τμήματα να αποσυναρμολογηθούν και να πωληθούν σε μονάδες
ανακύκλωσης μετάλλων – χαλυβουργίες.
 Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (ηλεκτρονικοί ελεγκτές, μετατροπής τάσης,
αυτοματισμοί, καλώδια, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κ.λ.π.) να
δοθούν επίσης σε αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης.
 Οι βάσεις από σκυρόδεμα να καταστραφούν και να δοθούν σε μονάδα
ανακύκλωσης αδρανών υλικών.
 Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του γηπέδου, πραγματοποιώντας τις
απαιτούμενες επιχωματώσεις, διαμορφώσεις του εδάφους και να επανέλθει ο
χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
Η σύνδεση του σταθμού με το υφιστάμενο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ να
πραγματοποιηθεί με μονωμένα καλώδια και αν είναι δυνατόν υπόγεια.
Συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου, με αυτόχθονα είδη χλωρίδας
της περιοχής.
Η καταπολέμηση της ποώδους βλάστησης εντός του γηπέδου, να πραγματοποιείται με
μηχανικά μέσα και σε καμία περίπτωση με χημικά (ζιζανιοκτόνα).
Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη συγχώνευση
Περιοχών.

Φορέων

Διαχείρισης

Προστατευόμενων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη
αποφάσισαν ομόφωνα ότι εάν πραγματοποιηθούν οι συγχωνεύσεις των Φ.Δ. θα
προκληθούν αλυσιδωτά προβλήματα στην ορθολογική διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
των Προστατευόμενων Περιοχών που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια. Ενώ
ταυτόχρονα τίθεται σε κίνδυνο η χώρα, με την επιβολή προστίμων, από τη μη τήρηση των
προβλεπόμενων δεσμεύσεων της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την έγκριση του αιτήματος του Φ.Δ. στο πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΦΔ Δρ. Κουτράκης ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι
εγκρίθηκε το αίτημα του Φ.Δ. για ένταξη του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου. Ο Φ.Δ. οφείλει
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πλέον να αποστείλει στο Πράσινο Ταμείο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων με όλα τα εγκεκριμένα
υπο-έργα και το συνολικό ποσό επιδότησής του.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Συμμετοχή του Φ.Δ. στην Ημερίδα Διαβούλευσης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΦΔ Δρ. Κουτράκης ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι
ο Φ.Δ. εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα με θέμα: Διαβούλευση επί των Σχεδίων Διαχείρισης
Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Φ.Δ. συμμετείχε ενεργά στη
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε εκφράζοντας τις απόψεις του, ώστε τα αναθεωρημένα
Σχέδια Διαχείρισης να αποτελέσουν το μοχλό για την βελτίωση της περιβαλλοντικής αξίας
της περιοχής ευθύνης του ΕΠ ΑΜΘ.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση του προγράμματος Life από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΦΔ Δρ. Κουτράκης ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι
η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης απέστειλε έγγραφο προς τον Φ.Δ., τον οποίο
ενημερώνει για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Life της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα μ’ αυτό,η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης προετοιμάζει πρόταση με
θέμα την προστασία του όρνιου (Gyps fulvus) σε εθνικό επίπεδο. Η Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης ζητάει μια συνάντηση προκειμένου να ενημερώσει τον Φ.Δ. για τις
δράσεις που σχεδιάζει.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προκηρύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Δ. – ΕΠΠΕΡΑΑ
Α)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου, με
σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου με γνώσεις
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Φυσικών Οικοσυστημάτων, με εμπειρία τουλάχιστον
ενός έτους σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων ή
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικών
οικοσυστημάτων, ο οποίος θα πρέπει να έχει καλή γνώση της Αγγλικής (επίπεδο LOWER),
γνώση Η/Υ, και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας. Αντικείμενο του συγκεκριμένου
υπαλλήλου θα είναι και η συμμετοχή στην υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης
και αξιολόγησης της κατάστασης ειδών και βιοτόπων, που θα υλοποιήσει ο Φ.Δ. στο πλαίσιο
αντίστοιχων υποέργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο χρόνος λήξης της σύμβασής θα είναι στις
31/12/2013 με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.
Β)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με
σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος με εμπειρία τουλάχιστον
ενός έτους σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υγροτοπικών Συστημάτων ή
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και
υγροτοπικών συστημάτων, με καλή γνώση της Αγγλικής (επίπεδο LOWER), γνώση Η/Υ, και
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας. Αντικείμενό του συγκεκριμένου υπαλλήλου θα
είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης
της κατάστασης ειδών και βιοτόπων, που θα υλοποιήσει ο Φ.Δ. στο πλαίσιο αντίστοιχων
υποέργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο χρόνος λήξης της σύμβασης θα είναι στις 31/12/2013 με
δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.
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6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με δύο τμήματα για την επιλογή
αναδόχων των
έργων «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην
περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)» και «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)», στο πλαίσιο της
ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση Ανοιχτού Εθνικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των έργων Τμήμα 1 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)» και Τμήμα 2
«Πρόγραμμα
Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)», στο πλαίσιο της
ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και δηλαδή:
Εξειδικευμένη ομάδα ατόμων στο κάθε ένα αντικείμενο του προγράμματος. Η ομάδα αυτή
διαμορφώνεται ως εξής:
Για το τμήμα 1: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα ατόμων στο
αντικείμενο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4)
ατόμα με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών, για το ένα (1) άτομο εξ
αυτών το οποίο θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε θέματα ιχθυοπανίδας. Το
άτομο αυτό θα είναι ο συντονιστής της ομάδας. Τα υπόλοιπα δύο (2) άτομα θα πρέπει να
έχουν σχετική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εργασίες πεδίου σχετικές με το
αντικείμενο του παρόντος έργου. Στην ομάδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα (1)
ακόμα άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και
σχετική εμπειρία δυο (2) ετών.
Η παραπάνω ομάδα των τεσσάρων (4) ατόμων είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Όλα τα
άτομα πρέπει είναι απόφοιτοι τμήματος με αντικείμενο την προστασία και διαχείριση
περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
Για το τμήμα 2: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα ατόμων
στο αντικείμενο του προγράμματος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποτελείται από πέντε (5)
άτομα. Το ένα (1) άτομο εξ αυτών, θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σε θέματα ορνιθοπανίδας και να έχει εμπειρία σε εργασίες πεδίου
τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Το άτομο αυτό θα είναι ο συντονιστής της ομάδας. Τα
υπόλοιπα τρία άτομα θα πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών για
δυο (2) εξ αυτών άτομα και σχετική εμπειρία ενός (1) έτους για το άλλο άτομο. Στην ομάδα
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα (1)ακόμα άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σχετική εμπειρία δυο (2) ετών.
Η παραπάνω ομάδα των πέντε (5) ατόμων είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Όλα τα άτομα
πρέπει είναι απόφοιτοι τμήματος με αντικείμενο την προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος
και φυσικών πόρων.
Οι συντονιστές των επιμέρους τμημάτων και οι ανωτέρω ομάδες μπορούν να
συνεπικουρούνται από συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών
του έργου και σύμφωνα με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα
κατατεθεί.
Αντικείμενο των επιμέρους ομάδων εκτός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της
κατάστασης ειδών και βιοτόπων, είναι και η εκπαίδευση υπαλλήλων του Φ.Δ. στο
συγκεκριμένο αντικείμενο.
Τα παραπάνω αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για να συμμετέχει μία ομάδα στον
διαγωνισμό και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια της βαθμολογικής κλίμακας από το 1
έως το 10. Για αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, θα γίνουν αποδεκτές οι προσφορές
που συγκέντρωσαν άνω των 6,5 μορίων κατά την τεχνική αξιολόγηση. Σε περίπτωση που
μία ομάδα συγκεντρώσει βαθμολογία χαμηλότερη του 6,5 μορίων άμεσα αποκλείεται από τον
διαγωνισμό.
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7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Πρόχειρων Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών για την επιλογή
αναδόχων των έργων :
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, στην περιοχή του
ΕΠΑΜΘ (2012-2015)»,
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης χερσαίων τύπων οικοτόπων, στην περιοχή του
ΕΠΑΜΘ (2012-2015)»,
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (20122015)»,
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης θηλαστικών, στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (20122015)»,
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης ερπετών -αμφιβίων, στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ
(2012-2015)»,
στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πέντε (5) Πρόχειρων
Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχων των έργων:
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ
(2012-2015)»
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης χερσαίων τύπων οικοτόπων, στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ
(2012-2015)»
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)»
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης θηλαστικών, στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)»
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης ερπετών -αμφιβίων, στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (20122015)»
στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα,
δηλαδή:
Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν ομάδα ατόμων εξειδικευμένη στο κάθε ένα αντικείμενο
του προγράμματος. Οι ομάδες αυτές διαμορφώνονται ως εξής:
 Για τους τύπους θαλάσσιων οικοτόπων ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει
ομάδα τεσσάρων (4) ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα (10)
ετών για ένα (1) άτομο εξ αυτών το οποίο θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού
τίτλου σε θέματα θαλάσσιων τύπων οικοτόπων. Το άτομο αυτό θα είναι ο
συντονιστής της ομάδας. Τα υπόλοιπα δύο (2) άτομα πρέπει να έχουν σχετική
εμπειρία ενός (1) έτους σε εργασίες πεδίου σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος
έργου. Στην ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) άτομο με γνώση χρήσης
λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σχετική εμπειρία ενός (1)
έτους.
 Για τους τύπους χερσαίων οικοτόπων ,ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει
ομάδα τεσσάρων (4) ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα (10)
ετών για ένα (1) άτομο εξ αυτών το οποίο θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού
τίτλου σε θέματα χερσαίων τύπων οικοτόπων. Το άτομο αυτό θα είναι ο συντονιστής
της ομάδας. Τα υπόλοιπα δύο (2) άτομα πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία
τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες πεδίου σχετικές με το αντικείμενο του
παρόντος έργου. Στην ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) άτομο με γνώση
χρήσης λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σχετική εμπειρία
ενός (1) έτους.
 Για τα ασπόνδυλα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τριών (3)
ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για ένα (1) άτομο
εξ αυτών το οποίο θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε θέματα
ασπονδύλων. Το άτομο αυτό θα είναι ο συντονιστής της ομάδας. Το άλλο άτομο (1)
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πρέπει να έχει σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες πεδίου
σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Στην ομάδα θα πρέπει να
περιλαμβάνεται και ένα (1) άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών και σχετική εμπειρία ενός (1) έτους.
 Για τα θηλαστικά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τριών (3)
ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για ένα (1) άτομο
εξ αυτών το οποίο θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε θέματα
θηλαστικών. Το άτομο αυτό θα είναι ο συντονιστής της ομάδας. Το άλλο άτομο (1)
πρέπει να έχει σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες πεδίου
σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Στην ομάδα θα πρέπει να
περιλαμβάνεται ένα (1) άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών και σχετική εμπειρία ενός (1) έτους.
 Για τα ερπετά – αμφίβια, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα
τεσσάρων (4) ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για
ένα (1) άτομο εξ αυτών το οποίο θα πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Βιολογίας /
Περιβάλλοντος ή σχετικού τμήματος σε θέματα Ερπετών - Αμφιβίων. Το άτομο αυτό
θα είναι ο συντονιστής της ομάδας. Τα άλλα άτομα (2) πρέπει να έχουν σχετική
εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες πεδίου σχετικές με το αντικείμενο
του παρόντος έργου. Στην ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) άτομο με
γνώση χρήσης λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σχετική
εμπειρία ενός (1) έτους.
Η παραπάνω ομάδες είναι η ελάχιστες που απαιτούνται. Όλα τα άτομα πρέπει είναι
απόφοιτοι τμήματος με αντικείμενο την προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών
πόρων.
Ο συντονιστής του έργου και η ανωτέρω ομάδα μπορούν να συνεπικουρούνται από
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα
με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
Αντικείμενο των ομάδων εκτός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης ειδών
και βιοτόπων, είναι και η εκπαίδευση υπαλλήλων του Φ.Δ.
Τα παραπάνω αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για να συμμετέχει μία ομάδα στον
διαγωνισμό και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια της βαθμολογικής κλίμακας από το
1 έως το 10.Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα γίνουν αποδεκτές οι προσφορές που
συγκέντρωσαν άνω των 6,5 μορίων. Σε περίπτωση που μία ομάδα συγκεντρώσει
βαθμολογία χαμηλότερη του 6,5 άμεσα αποκλείεται του διαγωνισμού.
8ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παράταση Συμβάσεων Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη
αποφάσισαν ομόφωνα την παράταση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των κ. : Μακρή
Χρήστου, Μάγγου Κωνσταντίνου, Κατσούλη Βασίλειου, Κατσούλη Κωνσταντίνας,
Χαραλάμπους Ευαγγελίας, Μιχαηλίδου Αναστασίας, Μπερμπερίδη Θεόδωρου έως τις
31/12/2015, η χρηματική αμοιβή προς τους παραπάνω εργαζόμενους θα βαρύνει το Φ.Δ.
από την έγκριση του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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