ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 10ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
10η/2013 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.)
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7832 / 4-12-2013
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. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.
 κ. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος,
αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.



τα μέλη της Ε.Ε.:
Αναπλ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Συλαίος Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.
Επικ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Γκαϊτατζής Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», που χρηματοδοτείτε από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο
διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(2012-2015)».
2. Την απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας «ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ECO – CONSULTANS S.E» στο σύνολό της.
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3. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριστική κατακύρωση και υπογραφή της
σύμβασης με τον ανάδοχο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, βάσει της 9ης / 05-11-2013 απόφασης του Δ.Σ.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Παραγωγή τηλεοπτικού υλικού προβολής (ντοκιμαντέρ και ταινιών
πολύ μικρής διάρκειας)», που χρηματοδοτείτε από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο
διαγωνισμό «Παραγωγή τηλεοπτικού υλικού προβολής (ντοκιμαντέρ και ταινιών πολύ
μικρής διάρκειας)»,
2. Την απόρριψη της ένστασης (αναφοράς) της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ «DK
ADVERTISING» στο σύνολό της.
3. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριστική κατακύρωση και υπογραφή της
σύμβασης με τον ανάδοχο Ένωση « ΚΑΡΤΣΟΓΛΟΥ – SEAGULL WORKS» βάσει της 9ης
/ 05-11-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φ.Δ.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Προβολής και Φ.Δ. Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας Ισμαρίδας», που χρηματοδοτείτε από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο
διαγωνισμό «Πρόγραμμα Προβολής και Φ.Δ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας»,
2. Την απόρριψη της ένστασης (αναφοράς) της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ «DK
ADVERTISING» στο σύνολό της.
3. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριστική κατακύρωση και υπογραφή της
σύμβασης με τον ανάδοχο, την εταιρία ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε βάσει της 9ης / 05-11-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φ.Δ.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην
περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλκότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)»
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» στον προσφέροντα Ειδικός

2

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με προϋπολογισμό
72.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας
στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλκότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» στον προσφέροντα
Παναγιωτοπούλου Γ. Μαρία» με προϋπολογισμό 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Υπολογισμός και αξιολόγηση της Φέρουσας
ικανότητας και του οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ» στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλκότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Υπολογισμός και αξιολόγηση της
φέρουσας ικανότητας και του οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ ».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Υπολογισμός και αξιολόγηση της
φέρουσας ικανότητας και του οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ » στον
προσφέροντα Ένωση ΑΓΓΕΛΑΚΟΓΛΟΥ / ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ / ΖΑΛΟΥΜΗ / ΖΩΙΔΟΥ /
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ με προϋπολογισμό 47.355,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
για τον
πρόχειρο διαγωνισμό «Παραγωγή τηλεοπτικού υλικού προβολής
(ντοκιμαντέρ και ταινιών πολύ μικρής διάρκειας» στο πλαίσιο της ενταγμένης
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλκότητας του Εθνικού Πάρκου
Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική κατακύρωση.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Παραγωγή τηλεοπτικού υλικού
προβολής (ντοκιμαντέρ και ταινιών πολύ μικρής διάρκειας)»
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Παραγωγή τηλεοπτικού υλικού
προβολής (ντοκιμαντέρ και ταινιών πολύ μικρής διάρκειας)» στον προσφέροντα Ένωση «
ΚΑΡΤΣΟΓΛΟΥ
–SEAGULL
WORKS»
με
προϋπολογισμό
23.985,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Επιτροπής Αξιολόγησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για τον
πρόχειρο διαγωνισμό «Προβολή Προγράμματος και Φ.Δ. Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας - Ισμαρίδας» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλκότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προβολή Προγράμματος και Φ.Δ.
Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας»
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Προβολή Προγράμματος και
Φ.Δ. Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας» στον προσφέροντα ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Ε
με
προϋπολογισμό
65.190,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης για το μήνα Δεκέμβριο 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Δεκέμβριο 2013, όπως παρουσιάστηκε.
10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης για το μήνα Ιανουάριο 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Ιανουάριο 2014, όπως παρουσιάστηκε.
11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 428 τεμαχίου έκτασης 5.989,16 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
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Αγροκτήματος Αβάτου έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης στον
Τέγο Γεώργιο του Αθανασίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 428 τεμαχίου έκτασης 5.010,20 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
Αγροκτήματος Αβάτου έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης στον
Τέγο Γεώργιο του Αθανασίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 685 τεμαχίου έκτασης 11.922,44 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
Αγροκτήματος Αβάτου έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης στον
Τέγο Γεώργιο του Αθανασίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 806 τεμαχίου έκτασης 9.889,21 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
Αγροκτήματος Μαγγάνων έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης
στον Τέγο Γεώργιο του Αθανασίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 685 τεμαχίου έκτασης 5.000 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
Αγροκτήματος Αβάτου έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης στον
Τέγο Γεώργιο του Ελευθερίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 702/2 τεμαχίου έκτασης 13.188,99 m2 (ΕΓΣΑ 87) του
αναδασμού Αγροκτήματος Μαγγάνων έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της
ΠΕ Ξάνθης στον Τέγο Γεώργιο του Αθανασίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 850 τεμαχίου έκτασης 3.307,56 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
Αγροκτήματος Μαγγάνων έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης
στον Τέγο Γεώργιο του Ελευθερίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ. αρ 896 τεμαχίου έκτασης 6.784,2 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού
Αγροκτήματος Μαγγάνων έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης
στον Τέγο Γεώργιο του Ελευθερίου για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην
συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμημάτων του υπ. αρ 10 τεμαχίου έκτασης 11.166,80 m2, 6.030,06 m2 και 17.106,52
m2 (ΕΓΣΑ 87) του αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ
Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την
καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή
αγροτικών προϊόντων στις συγκεκριμένες εκτάσεις με τις εξής προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:
 Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.


Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή
βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών.

10) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 1271 τεμαχίου 30.000,06 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αγροκτήματος
Βελώνης συμπληρωματικής διανομής έτους 1962 του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ
Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, για καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι αν και επιτρέπεται η γεωργική χρήση
στην συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ σχετικό να γνωμοδοτήσουν αρνητικά
στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης για δραστηριότητες της παραγράφου 2β
(παραγωγή – καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων), καθώς η καλλιέργεια της έκτασης θα
συνεχίσει να προκαλεί υποβάθμιση των οικολογικών διεργασιών της προστατευόμενης
περιοχής, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται και στα ανωτέρω σημεία 3 και 4.
Επίσης παρακαλούμε τις αρμόδιες από το νόμο υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου της συγκεκριμένης έκτασης και τμήματος πέριξ αυτής και την
υποβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς σήμερα η έκταση ήδη καλλιεργείται ως
αποτέλεσμα είτε νόμιμων ενεργειών για τις οποίες δεν έχουμε λάβει γνώση, είτε αυθαίρετης
καταπάτησης δημόσιας – κοινόχρηστης έκτασης.
11) Γνωμοδότηση επί της προσθήκης κατ’ επέκταση υπόστεγου βιοτεχνικού,
επιφανείας 98,17m2, σε υφιστάμενο κτίσμα (ΔΑ 4/2009 Μονάδα αποθήκευση,
ξήρανσης, συντήρησης, ψύξης και τυποποίησης δημητριακών» με την επωνυμία
"ΑΦΟΙ ΝΙΝΑΧΙΔΗ Ο.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΕΣΤΟΣ»"), που βρίσκεται στη Θαλασσιά
του Δήμου Τοπείρου της Π.Ε Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να γνωμοδοτήσουν θετικά επί της προσθήκης
κατ’ επέκταση υποστέγου βιοτεχνικού, επιφανείας 98,17m2 στην υφιστάμενη «Μονάδα
αποθήκευσης, ξήρανσης, συντήρησης, ψύξης και τυποποίησης δημητριακών» με την
επωνυμία "ΑΦΟΙ ΝΙΝΑΧΙΔΗ Ο.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΕΣΤΟΣ»" με τις εξής προϋποθέσεις:


Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αναφέρονται στην υπ.
αρ. Φ14.978/4782/27-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΓ7ΛΒ-Ζ76) "ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΞΗΡΑΝΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΦΟΙ ΝΙΝΑΧΙΔΗ Ο.Ε.
«ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΕΣΤΟΣ»", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ.



Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με ενδημικά είδη δένδρων και
θάμνων της περιοχής, ώστε να συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του
χώρου, να συνεισφέρουν στην μείωση της σκόνης, του επίπεδου θορύβου αλλά και
της οπτικής όχλησης. Η ενέργειες για την διατήρηση των ειδών επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης.

12) Γνωμοδότηση επί αιτήματος του Σίσκου Σταύρου του Χρήστου για την
«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης με την σφράγιση υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης» στην περιοχή αγροκτήματος Πολυσίτου του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ
Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
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Την τήρηση των προϋποθέσεων του Εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΦΕΚ 2290/Β΄/13-09-2013).
Μετά την ανόρυξη της προτεινόμενη γεώτρησης θα σφραγιστεί άμεσα με ευθύνη του
ενδιαφερομένου η υφιστάμενη γεώτρηση στο τεμάχιο 737 [Χ = 589.905 Ψ = 4.548.340
(ΕΓΣΑ ‘87)].
Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των ιδιόκτητων τεμαχίων με
αριθμούς 724, 729, 736, 737, 727 και 728, έκτασης 9.476 m2, 13.937 m2, 6.214 m2, 4.729
m2, 6.783 m2και 2.180 m2αντίστοιχα και των μισθωμένων τεμαχίων με αριθμούς 725, 738
και 739, έκτασης 4.900 m2, 4.700 m2και 10.691 m2 αντίστοιχα, συνολική έκτασης
63,610στρ. τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του αγροκτήματος Πολυσίτου του Δήμου
Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 40.561m3 ετησίως.
Η άρδευση δεν θα 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.

Επίσης ο Φ.Δ. σημειώνει την αναγκαιότητα διερεύνησης δυνατότητας άρδευσης της
καλλιεργούμενης έκτασης, με σύστημα στάγδην άρδευσης.
13) Γνωμοδότηση επί αιτήματος για έκφραση γνώμης του Φ.Δ. για την
εγκατάσταση πρόχειρου καταλύματος κτηνοτροφικής εγκατάστασης της
Χατζηιωάννου Δωρόθεος & ΣΙΑ ΟΕ, δυναμικότητας 390 αιγοπροβάτων (7,8
ισοδύναμα ζώα) εκτατικής εκτροφής, σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012 στην περιοχή
της Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την θετική γνωμοδότηση με το
παρακάτω σκεπτικό:
1. Μολονότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 2, δεν επιτρέπονται οι καθετοποιημένες
πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες έως 200 ισοδύναμα ζώα στην συγκεκριμένη θέση, διότι
η απόστασή της από την ζώνη Β3-3 είναι μικρότερη από 1 χλμ, ταυτοχρόνως όμως,
σύμφωνα με το σημείο 5, επιτρέπονται οι εσταυλισμοί αιγοπροβάτων στην ζώνη Β3-3
(ζώνη αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας),_ όπως ορίζονται στο σημείο αυτό, με
αποτέλεσμα να στερείται ουσίας η απαγόρευση μιας δραστηριότητας για λόγους
απόστασης από μια ζώνη στην οποία η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται, και
δεδομένου ότι:
i.

η απόσταση από την ζώνη Α2-6 είναι περίπου 1 χλμ
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ii.

η κτηνοτροφική εγκατάσταση αφορά πρόχειρο κατάλυμα (1η κατηγορία
σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012) και άρα αφορά εσταυλισμό.

iii.

πρόκειται για εκτατικής εκτροφής κτηνοτροφία.

iv.

η ζώνη Β3-3 διέπεται από αυστηρότερο καθεστώς προστασίας από την ζώνη
Γ1-4.

και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Να τηρεί ο ενδιαφερόμενος τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»,
όπως αυτές ορίζονται στην υπ.αρ. 46296/8-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002 /Β΄/ 14-8-2013).



Ο σταβλισμός των ζώων να περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή για την
προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και οι ανάγκες
διατροφής των ζώων να καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από φυσικούς ή
τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η υγιεινή
και καλή διαβίωση των ζώων όπως αυτή καθορίζεται από την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, και ειδικότερα στην υπ. αρ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ)
ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012.



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να αυξήσει την δυναμικότητα της
εγκατάστασης μελλοντικά ή να την εκσυγχρονίσει σε ανώτερη κατηγορία του Ν.
4056/2012.



Ο αριθμός των ζώων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 390
αιγοπρόβατα (7,8 Ισοδύναμα ζώα).



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η εκμηχανοποίηση των εργασιών εκτροφής (πχ,
άρμεγμα, τροφοληψία, καθαρισμός κλπ).



Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία περαιτέρω προσθήκη στα υπάρχοντα στέγαστρα της
εγκατάστασης για κανένα λόγο.



Να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του ενδιαφερόμενου περιμετρική και εσωτερική (σε
κατάλληλες θέσεις του γηπέδου) δενδροφύτευση με ενδημικά δενδρώδη είδη της
περιοχής.



Οι λαμαρίνες να βαφτούν με κατάλληλο χρώμα τόσο για την αρμονική ένταξη της
εγκατάστασης στον περιβάλλον όσο και για την δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών
σταυλισμού των ζώων.



Σε μελλοντικές εργασίες επισκευής της εγκατάστασης να αντικατασταθούν οι λαμαρίνες
με λοιπά υλικά που ορίζονται στην υπ. αρ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ)
ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012 και ειδικότερα (πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή
κλαδιά ή συνδυασμό αυτών).
14) Γνωμοδότηση επί αιτήματος για έκφραση γνώμης του ΦΔ για την εγκατάσταση
πρόχειρου καταλύματος κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Γεωργιάδου Ελένης,
δυναμικότητας 400 αιγοπροβάτων (8 ισοδύναμα ζώα) στο υπ. αρ. 289 τεμ. του
αναδασμού αγροκτήματος Βελώνης του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την θετική γνωμοδότηση με το
παρακάτω σκεπτικό:
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1. Μολονότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 2 δεν επιτρέπονται οι καθετοποιημένες
πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες έως 200 ισοδύναμα ζώα στην συγκεκριμένη θέση, διότι
η απόστασή της από την ζώνη Β3-3 είναι μικρότερη από 1 χλμ, ταυτοχρόνως όμως,
σύμφωνα με το σημείο 5, επιτρέπονται οι εσταυλισμοί αιγοπροβάτων στην ζώνη Β3-3
(ζώνη αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας),όπως ορίζονται στο σημείο αυτό, με
αποτέλεσμα να στερείται ουσίας η απαγόρευση μιας δραστηριότητας για λόγους
απόστασης από μια ζώνη στην οποία η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται, και
δεδομένου ότι:
v.

η απόσταση από την ζώνη Α2-6 είναι μεγαλύτερη 1 χλμ

vi.

η κτηνοτροφική εγκατάσταση αφορά πρόχειρο κατάλυμα.

vii.

η ζώνη Β3-3 διέπεται από αυστηρότερο καθεστώς προστασίας από την ζώνη
Γ1-4.

και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Να τηρεί ο ενδιαφερόμενος τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»,
όπως αυτές ορίζονται στην υπ.αρ. 46296/8-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002 /Β΄/ 14-8-2013).



Η κτηνοτροφική εγκατάσταση του πρόχειρου καταλύματος να υπάγεται στην 1η
κατηγορία του Ν. 4056/2012, όπως ορίζονται αυτά στον ανωτέρω νόμο και στην υπ. Αρ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) ερμηνευτική εγκύκλιό του «πρόχειρα
καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από
οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από
υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών,
εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους
κτηνοτρόφους, μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από
το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα
χειρισμού υγρών αποβλήτων».



Η κτηνοτροφική εγκατάσταση να είναι εκτατικής μορφής όπως ορίζεται αυτή στην υπ. Αρ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012.



Ο σταβλισμός των ζώων να περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή για την
προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και οι ανάγκες
διατροφής των ζώων να καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από φυσικούς ή
τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ην υγιεινή
και καλή διαβίωση των ζώων όπως αυτή καθορίζεται από την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, και ειδικότερα στην υπ. αρ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ)
ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012.



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να αυξήσει την δυναμικότητα της
εγκατάστασης μελλοντικά ή να την εκσυγχρονίσει σε ανώτερη κατηγορία του Ν.
4056/2012.



Ο αριθμός των ζώων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 400
αιγοπρόβατα (8 Ισοδύναμα ζώα).



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η εκμηχανοποίηση των εργασιών εκτροφής (πχ,
άρμεγμα, τροφοληψία, καθαρισμός κλπ).



Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία περαιτέρω προσθήκη στα υπάρχοντα στέγαστρα της
εγκατάστασης για κανένα λόγο.



Να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του ενδιαφερόμενου περιμετρική και εσωτερική (σε
κατάλληλες θέσεις του γηπέδου) δενδροφύτευση με ενδημικά δενδρώδη είδη της
περιοχής.
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Τόσο για την αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στον περιβάλλον όσο και για την
δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών σταυλισμού των ζώων η κατασκευή του πρόχειρου
καταλύματος να πραγματοποιηθεί με λοιπά υλικά που ορίζονται στην υπ. αρ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012 και
ειδικότερα (πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή συνδυασμό αυτών) και όχι με την
χρήση λαμαρίνας.
15) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται για την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου
στην παρούσα αναθεωρημένη ΜΠΕ και στα παραρτήματα αυτής και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Την θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης
για τους κινδύνους διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο υπέδαφος και σε
αρδευόμενες καλλιέργειες.



Την θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης
για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε αρδευόμενες καλλιέργειες και
ιδιαιτέρως στην ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων από αυτές.



Την θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων ΑΜΘ αναφορικά με την διάθεση των
επεξεργασμένων λυμάτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και την δημιουργία και
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εδαφικών στηλών εμπλουτισμού, καθώς και για
την συμφωνία των λύσεων διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων με το Εγκεκριμένο
Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΦΕΚ
Β 2290/13-9-2013).



Να συνταχθεί μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογή του συστήματος της άρδευσης ανάλογα
με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή με τα στοιχεία
που αυτή πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 και
των τροποποιήσεων αυτής, έστω και αν η άρδευση είναι η 2η εναλλακτική λύση διάθεσης,
εφόσον είναι πιθανό να εφαρμοστεί. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και πρόγραμμα
παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόμενων
καλλιεργειών. Επίσης η σχετική μελέτη θα πρέπει να τηρεί τους περιορισμούς του πίνακα
5 του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 145116/2011 και να συντάσσεται κάθε έτος και πριν την
αρδευτική περίοδο, εφόσον υπάρχουν αλλαγές στο είδος των καλλιεργειών και στις
αρδευόμενες εκτάσεις. Σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι εκτάσεις που θα
αρδεύονται και οι ποσότητες σε κάθε έκταση ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας,
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχονται τα προβλεπόμενα από αυτήν από τον
φορά του έργου. Για την έγκριση της μελέτης αυτής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και
η σχετική γνωμοδότηση του Φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση θα απαγορεύεται η
διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.



Η Έκθεση Παρακολούθησης Λειτουργίας και Ελέγχου που προβλέπεται να συντάσσεται
κάθε τρίμηνο από τον υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛ να αποστέλλεται υποχρεωτικά και
στον ΦΔ ΕΠΑΜΑΘ και σε ηλεκτρονική μορφή.



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



Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού καναλιού με φυτεύσεις καλαμιών
περιμετρικά αλλά και εντός της λιμνοδεξαμένης ασφαλείας με αντίστοιχη μείωση της
έκτασης αυτής με αρχή την προτεινόμενη θέση της δεξαμενής αποθήκευσης και τέλος
περίπου την ίδια θέση, με τελικό στόχο τα επεξεργασμένα λύματα να καταλήγουν σε
αυτήν αφού πρώτα έχουν διανύσει την περιμετρική απόσταση της λιμνοδεξαμενής διά
του ανωτέρω τεχνητού καναλιού. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν η συγκεκριμένη
πρόταση να υλοποιηθεί στην παρούσα φάση, να εξεταστεί σε επόμενη φάση
τροποποίησης και βελτίωσης του έργου.



Στα πλαίσια του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης να τηρείται αρχείο με:
o

μετρήσεις της ποσότητας των επεξεργασμένων λυμάτων που διοχετεύεται για
εμπλουτισμό μέσω των εδαφικών στηλών καθώς και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών τους. Οι σχετικές μετρήσεις θα επαναλαμβάνονται κάθε μήνα.
και τα αποτελέσματά τους θα συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση
Παρακολούθησης Λειτουργίας και Ελέγχου που προβλέπεται να συντάσσεται
κάθε τρίμηνο από τον υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛ.

o

μετρήσεις ρύπων και ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.
αριθμ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/΄Β/08-12-2010) Υπουργική
απόφαση «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις
συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά
ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008
«σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής
των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των
οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ
και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών
ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις». Οι μετρήσεις των
ανωτέρω ουσιών να πραγματοποιηθούν στην αρχή της λειτουργίας της ΕΕΛ και
για όσες από αυτές προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις από τα όρια τότε αυτές να
παρακολουθούνται συστηματικά.

o

μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και αντίστοιχων αναλύσεων που θα
πραγματοποιούνται στα επεξεργασμένα λύματα στις γειτονικές υδρογεωτρήσεις.
Η επαναληψιμότητά τους θα είναι ανάλογη αυτής των επεξεργασμένων λυμάτων
που προσδιορίζουμε παραπάνω. Για τις γειτονικές γεωτρήσεις οι μετρήσεις αυτές
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΛ για να
χρησιμοποιηθούν ως μετρήσεις αναφοράς.

o

όλα τα αποτελέσματά των ανωτέρω μετρήσεων και τα αρχεία θα
συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση Παρακολούθησης Λειτουργίας και Ελέγχου
που προβλέπεται να συντάσσεται κάθε τρίμηνο από τον υπεύθυνο λειτουργίας
της ΕΕΛ.

16) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Φαναρίου, Αρωγής & Παραλίας Μέσης του
Δήμου Κομοτηνής».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τήρηση
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επακριβώς των όρων που προτείνονται για την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου
στην παρούσα ΜΠΕ (κεφάλαια 7 & 9) και στα παραρτήματα αυτής (κεφάλαιο 4 της ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης) και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τροποποιήσεις των
προτεινόμενων όρων:
 Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής που θα λαμβάνει υπόψη τη οικολογικές
λειτουργίες της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες το οποίο να συνταχθεί σε
στενή συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης.
 Για τον περιορισμό της όχλησης στην πανίδα και δη ορνιθοπανίδα της περιοχής, η φάση
κατασκευής του έργου να προσδιορισθεί σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης, σε
περίοδο κατάλληλη ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση και επίπτωση στο
ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Δεν θα πρέπει η περίοδος αυτή να συμπίπτει με
την περίοδο αναπαραγωγής της των περισσότερων ειδών της ορνιθοπανίδας (Μάρτιος –
Ιούλιος), ενώ πριν την έναρξη του θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με τον Φορέα
Διαχείρισης για αναλυτικότερες κατευθύνσεις ανάλογα και με τα αποτελέσματα των έργων
παρακολούθησης ειδών εντός του ΕΠΑΜΑΘ που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 Ο χώρος/οι που θα επιλεγεί/ουν για την εγκατάσταση του εργοταξίου/ιων, θα πρέπει να
είναι μακριά από υγροτοπικές εκτάσεις ή εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις έτσι ώστε να
μην δημιουργείται όχληση, τόσο από τη σκόνη όσο και από τους θορύβους των
μηχανημάτων και των διερχόμενων βαρέων οχημάτων στην άγρια πανίδα της περιοχής.
Να μην εγκατασταθεί εργοτάξιο σε καμία περίπτωση εντός της στενής λωρίδας γης μεταξύ
της Λιμνοθάλασσας Αρωγή και της θάλασσας.
 Οι εργασίες τοποθέτησης του αγωγού στο τμήμα από την Παραλία της Μέσης μέχρι την
Αρωγή, νοτίως της λιμνοθάλασσας της Αρωγής να πραγματοποιηθούν με την
χρησιμοποίηση κατάλληλων μηχανικών μέσων ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή
επιβάρυνση της ευαίσθητης αυτής περιοχής, τόσο από την κίνηση των οχημάτων και
μηχανημάτων, όσο και από την απόθεση των υλικών των εκσκαφών και των υλικών για
την επίχωση του αγωγού.
 Οι διαστάσεις και ιδιαίτερα το ύψος των οικίσκων των αντλιοστασίων να είναι το μικρότερο
δυνατό για την ομαλή λειτουργία τους, ώστε να μειωθεί η μόνιμη οπτική όχληση από την
κατασκευή τους. Να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ηχομόνωση των αντλιοστασίων και
των οικίσκων τοποθέτησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ακόμη και χαμηλότερα από
τα όρια που θέτει η σχετική κείμενη νομοθεσία, ώστε υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση
της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.
 Περιμετρικά των οικίσκων των αντλιοστασίων να γίνει φύτευση ενδημικών δενδρωδών και
θαμνωδών ειδών της περιοχής προκειμένου να βελτιωθεί το αισθητικό αποτέλεσμα.
 Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις των
αντλιοστασίων, των αγωγού και λοιπών συνοδών έργου σε κατάσταση τέτοια, ώστε να
προλαμβάνεται και να αποφεύγεται κάθε πιθανή διαρροή λυμάτων και να επιδιορθώνει
αμέσως κάθε βλάβη.
 Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα καταρτιστεί να αποσταλεί και στο Φορέα
Διαχείρισης. Επίσης τα αποτέλεσμα των παραμέτρων που θα ελέγχονται και θα
παρακολουθούνται από αυτό και θα τεκμηριώνουν την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων του έργου να αποστέλλονται και στον ΦΔ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.
 Να ορισθεί από το φορέα λειτουργίας του έργου υπεύθυνος για την παρακολούθηση της
καλής λειτουργίας του, και για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και να
αποσταλούν τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, στοιχεία επικοινωνίας) στον
Φορέα Διαχείρισης. Επίσης να ενημερώνεται ο ΦΔ σχετικά με αλλαγές στο πρόσωπο του
υπευθύνου παρακολούθησης με την κατάθεση των νέων συμπληρωματικών στοιχείων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή Έκθεσης Περιόδου 21/2/2013 έως 20/8/2013 στο πλαίσιο της Ανάθεσης
Παροχής Υπηρεσιών «Νομικής Υποστήριξης του Φ.Δ.» στο πλαίσιο της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στην παραλαβή της 3ης έκθεσης εκτελεσθέντων υπηρεσιών
στο πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Νομική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την περίοδο από 21/2/2013 έως 20/8/2013 και
έδωσαν εντολή για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Φ.Δ.
από το εν λόγω πρόγραμμα.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση της παραλαβής των παραδοτέων Α΄ φάσης για το έργο «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ερπετών-Αμφίβιων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)»
στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» - ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
έργων του Φ.Δ., για τη διαδικασία παραλαβής της Α΄ Φάσης του έργου: «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ερπετών-Αμφίβιων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)». Με
την επιφύλαξη όμως να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος τις αναγκαίες τροποποιήσεις,
συμπληρώσεις ή άλλες αλλαγές στα ανωτέρω παραδοτέα που θα προκύψουν από
τις κατευθύνσεις του αναδόχου του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός
συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης
Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων», το οποίο έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΚΑ
2. Έδωσαν εντολή για την πληρωμή του αναδόχου, βάσει των προβλεπομένων στην
υπογεγραμμένη σύμβαση.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της
επαναπροκήρυξης της απευθείας ανάθεσης «Στολές ένδυσης προσωπικού».

2ης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ για την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας: «Στολές
Ένδυσης Προσωπικού»,
2. την κατακύρωση της «Προμήθειας: Στολές ένδυσης προσωπικού», που υλοποιείται στο
πλαίσιο της ενταγμένης πράξης του ΕΠΠΕΡΑΑ στην εταιρία «POLAR» ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ με προϋπολογισμό 12.456,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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