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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξ/πολη : 18 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ . : 5962

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΈΒΡΟΥ
Τμήμα
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλεκτρ. Ταχ.

: Προγραμματισμού & Μελετών
: Κανάρη 12
: 68 100
: Δρ. Πέτρος Κ. Ανθόπουλος
: 25510 31967
: 25510 38450
: ddas-evr@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

(με δύο τεύχη)

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

Δασαρχείο Διδυμοτείχου
Ανδριανουπόλεως 1
68300 Διδυμότειχο

Α. Δ. Μ. Θ.
Γεν. Δ/νση Δασών Αγροτ. Υποθέσεων
Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. Δασών
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46
Τ.Θ. 22487
55102 Θεσ/νικη
(με ένα τεύχος)

Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου έρευνας ύπαρξης Ζεόλιθου
στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας του
Νομού Έβρου 99,579 στρεμμάτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 86/69 (Α΄ 7) «περί Δασικού Κώδικα» όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «περί προστασίας Δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της χώρας» όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 1418/84 (Α΄ 23) «περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων» όπως ισχύουν σήμερα σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 609/1985
(Α΄ 223) «περί κατασκευής δημοσίων έργων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) «περί προστασίας των δασικών
οικοσυστημάτων, κατάρτισης Δασολογίου, … και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του ν. 3263/2004 (Α΄ 179) «περί μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης των δημοσίων
έργων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.
7. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύουν σήμερα.
8. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτ/σης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
9. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση … στο διαδίκτυο».
10. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) «περί περιβαλλοντικής αναβάθμισης και
ιδιωτικής πολεοδόμησης-βιώσιμης ανάπτυξης οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
11. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας… και άλλες διατάξεις».
12. Τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 437/81 (Α΄ 120) «περί μελέτης και εκτελέσεως Δασοτεχνικών
έργων».
13. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235) «περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
14. Την με αρ. πρ. οικ. 99386/06-11-2014 (Β΄ 3105) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης «ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
15. Την αρ. πρ. 1637/30-01-2015 αναφορά του Δασαρχείου Διδυμοτείχου «Περί υποβολής μελέτης
προς έγκριση».
16. Το με αρ. πρ. 2287/06-02-2015 έγγραφό μας «περί επιστροφής προς διόρθωση της μελέτης με το
παραπάνω θέμα»
17. Την αρ. πρ. 2675/13-02-2015 αναφορά του Δασαρχείου Διδυμοτείχου «Περί επαναϋποβολής
μελέτης προς έγκριση» καθώς και την από 29-01-2015 έκθεση επαλήθευσης του κ. Κοσπαντσίδη
Κωνσταντίνου, Δασολόγου του Δασαρχείου Διδυμοτείχου.
18. Το από 18-02-2015 έγγραφο της «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.»
19. Η με αρ. πρ. 3228/18-02-2015 απάντηση μας στο αίτημα της ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. για μη έγκριση
μελέτης.
20. Την αρ. πρ. 5343/16-03-2015 αναφορά του Δασαρχείου Διδυμοτείχου «Περί υποβολής μελέτης
προς έγκριση» καθώς και την από 13-03-2015 έκθεση επαλήθευσης του κ. Κοσπαντσίδη
Κωνσταντίνου, Δασολόγου του Δασαρχείου Διδυμοτείχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
έρευνας ύπαρξης Ζεόλιθου στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρωτών, Δήμου
Ορεστιάδας του Νομού Έβρου 99,579 στρεμμάτων», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη
Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο κ. Πασβάντη Κωνσταντίνο, για λογαριασμό της εταιρείας
«ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ελέγχθηκε από τον κ. Κοσπαντσίδη
Κωνσταντίνο, Δασολόγο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου για συνολικό ύψος προϋπολογισμού
σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ και τετρακοσίων σαράντα λεπτών (47.440,00 €).
Σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση του εδάφους και του τοπίου των χώρων
επέμβασης μετά από την έρευνα ύπαρξης ορυκτού ζεόλιθου στην περιοχή και συγκεκριμένα στη
θέση «Κόκκαλο» Πετρωτών με την εγκατάσταση του δασικού είδους της Δρυός (Quercus
conferta).
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Με την εκτέλεση των προτεινόμενων φυτοκομικών εργασιών επιδιώκεται η αισθητική
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η κάλυψη του εδάφους, η προστασία του από την
επιφανειακή διάβρωση και η ρύθμιση της υδατικής δίαιτας. Προτείνεται η εισαγωγή σε
επιφάνεια αποκατάστασης 5,94 στρ. μέσω τεχνητής αναδάσωσης δενδρυλλίων δρυός.
Ειδικότερα, προτείνεται:

Πλήρωση νησίδων (λάκκων) με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών

Διάνοιξη λάκκων φύτευσης 0,3εκ. Χ 0,3 εκ.

Φύτευση συνολικού αριθμού 1.980 ατόμων δρυός

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης

Άρδευση των φυτών

Λίπανση των φυτών
Η αποκατάσταση της περιοχής, πέρα από τις παραπάνω εργασίες, θα περιλαμβάνει και τη
συντήρηση, δηλαδή το πότισμα και τη λίπανση των δενδρυλλίων για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών μετά την εγκατάσταση.
Τα έργα θα εκτελεστούν από την «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δικές της πιστώσεις και κάτω από την συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, το
οποίο και υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο Δασολόγο για τον σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αποτυχίας της τεχνητής αναδάσωσης (κατά θέσεις ή σε μεγαλύτερη
έκταση), η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει την διενέργεια εκ νέου φύτευσης.
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου θα εφαρμοσθούν στις φάσεις
εργασιών που αναφέρονται.Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου
κ.α.α.

Δρ. Πέτρος Κ. Ανθόπουλος
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Γ΄ βαθμό
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