ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 2ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
2η/2013 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6437 / 21-2-2013 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. Μωραΐτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών για τους
πρόχειρους διαγωνισμούς:
Α) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠ ΑΜΘ (20122015)»
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
2. την επιστροφή των κλειστών φακέλων «Τεχνικής» και «Οικονομικής» Προσφοράς
των προσφερόντων:
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«NCC ΕΠΕ »
«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.»

Β) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ερπετών - Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠ ΑΜΘ
(2012-2015)»
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ερπετών - Αμφίβιων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
2. την επιστροφή των κλειστών φακέλων «Τεχνικής» και «Οικονομικής» Προσφοράς του
προσφέροντα: «NCC ΕΠΕ».
Γ) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του
ΕΠ ΑΜΘ (2012-2015)»
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (20122015)».
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικής και
Οικονομικής Προσφοράς για τους πρόχειρους διαγωνισμούς:
Α) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή
του ΕΠ ΑΜΘ (2012-2015)»
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(2012-2015)» .
2. την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» στον
προσφέροντα «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΝΑΛΕ» με προϋπολογισμό 60.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Β) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠ ΑΜΘ (20122015)»
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
2. την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» στον προσφέροντα «Ειδικό
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Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 45.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Οχημάτων 4χ4 (φορτηγάκια
διπλοκάμπινα) εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠ ΑΜΘ».
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια
Οχημάτων 4χ4 (φορτηγάκια διπλοκάμπινα) εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠΑΜΑΘ» .
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής
«Προμήθεια Εξοπλισμού πεδίου».

Αξιολόγησης

πρόχειρου

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 άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια
εξοπλισμού πεδίου».
2. την έγκριση της επαναπροκήρυξης τoυ πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια:
Εξοπλισμού
πεδίου»
συνολικού
ποσού
προσφοράς
26.290,00€
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 προκήρυξης.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής
αναθέσεων:

Αξιολόγησης

στο

πλαίσιο

απευθείας

Α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια: Υλικού εθελοντών»
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:
Υλικού Εθελοντών».
2. την κατακύρωση της προμήθειας:
α) για το Τμήμα 1: «Ποδήλατα» στον ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΗ- ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,
με προϋπολογισμό 3.997,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) για το Τμήμα 2: «Παχύμετρα - Υψόμετρα» στην εταιρία TREE COMPANY CO
ΑΕΒΕ., με προϋπολογισμό 2.347,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
Β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια : Σταθμήμετρα»
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 «Προμήθεια:
Σταθμήμετρα»,
2. την κατακύρωση της «Προμήθεια: Σταθμήμετρα», που υλοποιείται στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης του ΕΠΠΕΡΑΑ στην εταιρία METRICA A.E. με προϋπολογισμό
2.238,60 € 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.
Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια : Στολών ένδυσης
προσωπικού»
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 στον κ. ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΗ
– ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ με προϋπολογισμό 15.332,67 € συμπεριλαμβανομένου του
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
Προγραμματισμός για την εκδήλωση Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5/6//2013.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος, στις 5 Ιουνίου ο Φ.Δ. θα γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Η
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το
κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση του O.Η.Ε. θέσπισε την 5η Ιουνίου ως
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη ότι
το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων.
Αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος, για να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον,
πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας για την ημέρα αυτή θα
πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης για φέτος, Περιβαλλοντικά Παιχνίδια
στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης, όπου την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 και ώρα 9:30, με την
συμμετοχή σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ξάνθης θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης της
σημασίας των υγροτοπικών εκτάσεων..
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Επίσης την ίδια ημέρα, θα παραμείνουν ανοικτά για το κοινό από τις 9:30 έως και τις
16:00 το Κέντρο Πληροφόρησης Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος (τηλ.25410 96646)
και το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή (τηλ. 25910 51831) για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Λοιπά θέματα:
i.
«Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2013»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος, στις 2 Φεβρουαρίου ο Φ.Δ. γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, την
υπενθύμιση δηλαδή της υπογραφής της συνθήκης Ramsar η οποία υπογράφτηκε το 1977
στο Ιράν με σκοπό την προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων. Στην συνθήκη
συμπεριλαμβάνονται 1.524 υγρότοποι σε όλο τον κόσμο, όπως λίμνες ποτάμια, έλη,
εκβολές, τεχνητές λίμνες, λιμνοθάλασσες κ.α. με συνολική έκταση πάνω από 520
εκατομμύρια στρέμματα. Στην χώρα μας βάσει της παραπάνω συνθήκης προστατεύονται 10
υγρότοποι: το Δέλτα του Έβρου, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, η λίμνη Κερκίνη, το Δέλτα
των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο Αμβρακικός Κόλπος, η λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου, η λιμνοθάλασσα Κοτύχι και φυσικά το Δέλτα Νέστου, οι λίμνες Βιστωνίδα και
Ισμαρίδα και το σύμπλεγμα των Θρακικών Λιμνοθαλασσών που συνθέτουν το Εθνικό Πάρκο
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας σε συνεργασία με την
ΦΕΞ-ΠΑΚΕΘΡΑ και την Περιφέρεια ΑΜΘ για φέτος πραγματοποίησε Ηχοπερίπατο στην
Λίμνη Βιστωνίδα με τον κ. Μαρίνο Κουτσομιχάλη, όπου το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 και
ώρα 9:30, με την συμμετοχή της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης
έγιναν περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις του νερού και την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 και
ώρα 20:30 στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης έγινε η Παρουσίαση – Συναυλία του υλικού
ηχογραφήσεων.
Επίσης το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, παρέμειναν
ανοικτά για το κοινό από τις 9:30 έως και τις 16:00 το Κέντρο Πληροφόρησης ΒιστωνίδαςΙσμαρίδας στο Πόρτο Λάγος (τηλ.25410 96646) και το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου
στην Κεραμωτή (τηλ. 25910 51831).
ii.

«Ενημέρωση για τη διαδικασία αντικατάστασης μέλους του ΔΣ λόγω
παρατεταμένης αποχής από τις συνεδριάσεις του ΦΔ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποσταλεί σχετικό έγγραφο προς το
ΥΠΕΚΑ για την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας λόγω
παρατεταμένης αποχής από τις συνεδριάσεις του Φ.Δ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
iii.

Ενημέρωση για την Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
Περιβάλλοντος «HELMEPA» με θέμα ¨Απορρίμματα, ένα πρόβλημα που μας
αφορά όλους¨.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι με επιτυχία και μέσα σε ένα
ιδιαίτερο κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2012 ο καθαρισμός της
παραλίας «Αμμόγλωσσα» στην Κεραμωτή του Δήμου Νέστου. Η εκδήλωση ήταν μια
πρωτοβουλία της HELMEPA της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-ΒιστωνίδαςΙσμαρίδας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Αποτελεί μέρος της
ενημερωτικής εκστρατείας που πραγματοποιεί η HELMEPA σε 12 πόλεις της Ελλάδος με την
υποστήριξη του Βρετανικού Κοινωφελούς Ιδρύματος The Lloyd’ s Register Educational Trust
(the LRET).
Στον καθαρισμό της παραλίας συμμετείχε το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας με τους συνοδούς
καθηγητές τους και ο Δήμος Νέστου με την αντιπρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
Κεραμωτής κ. Αθανασία Μαντινιώτου. Αρχικά οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου από τους Επόπτες – Ξεναγούς κ. Βασίλη
Κατσούλη και κ. Κώστα Μάγγο, για τις αξίες του υγροτοπικού συστήματος της περιοχής αλλά
και γενικότερα για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην συνέχεια
επισκέφτηκαν τη Λιμνοθάλασσα Αγίασμα για παρατήρηση με τηλεσκόπια της σπάνιας
ορνιθοπανίδας και τέλος έφτασαν στην παραλία όπου θα γινόταν ο καθαρισμός.
Εκεί προηγήθηκε ενημέρωση από τον υπεύθυνο του Περιβαλλοντικού Τομέα της
HELMEPA, κ. Κώστα Τριανταφύλλου για τη σπουδαιότητα των καθαρών ακτών, και στη
συνέχεια οι μαθητές και όλοι οι παρευρισκόμενοι πραγματοποίησαν τον καθαρισμό. Στο
τέλος έγινε μια καταγραφή των σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν, για να καταλάβουν οι
μαθητές την προέλευση τους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός μείωσης
των ρύπων που καταγράφηκαν.
Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της HELMEPA ξεκίνησαν την 21η
Νοεμβρίου 2012, με την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της ΠΕ Καβάλας,
με θέμα «Απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές, ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους». Στην
ημερίδα αυτή ο κ. Θόδωρος Μπερμπερίδης, υπεύθυνος του Τμήματος Επόπτευσης,
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης, παρουσίασε το Εθνικό Πάρκο
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αλλά και τις απειλές που δέχεται, ειδικά το Δέλτα Νέστου
και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, έως
και τις 4 Δεκεμβρίου 2012, λειτουργεί περιβαλλοντική έκθεση για το Θαλάσσιο Περιβάλλον,
τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες.
Τέλος θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο Νέστου και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο
κ. Φίλιππα Αφεντούλη για τη βοήθεια που μας παρείχε στον καθαρισμό της παραλίας τόσο
με το ανθρώπινο δυναμικό και τον τεχνικό εξοπλισμό του Δήμου, αλλά και τα παιδιά και τους
καθηγητές του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, που με ενθουσιασμό και ζήλο πραγματοποίησαν τον
καθαρισμό, για ένα καθαρότερο περιβάλλον και ένα καλύτερο αύριο.
8o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) ΜΠΕ του έργου «Καθαρισμός ρέματος Κοπτερού» στο Νομό Ροδόπης από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Δ/νση Τεχνικών έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης).
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί 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 στην παρούσα ΜΠΕ (Κεφ. 7.4)
«Προτεινόμενοι όροι» και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Η προτεινόμενη δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο για το τμήμα αυτής εντός της ζώνης Β36 του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και όχι για τα τμήματα εντός της
ζώνης Α3-2 και Α1-2.



Το τοπογραφικό διάγραμμα της πορείας εκτέλεσης των έργων, σε κλίμακα 1:500, τον
πρώτο μήνα, αν αυτό γίνει σε διάστημα μικρότερο του έτους, που θα συνοδεύεται από
Τεχνική Έκθεση της πορείας εκτέλεσης των έργων, να υποβάλλεται υποχρεωτικά και
στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.



Να ενημερωθεί ο ΦΔ εγγράφως για την έναρξη των εργασιών καθαρισμού.



Να μην γίνει απομάκρυνση της αυτοφυούς υφιστάμενης παραποτάμιας βλάστησης, όπου
αυτό είναι δυνατό και δεν δημιουργεί προβλήματα στις καθ’ αυτού εργασίες καθαρισμού.



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 και
οπωσδήποτε εκτός της κοίτης του ρέματος.



Τα υλικά εκσκαφών (7000 m3) μπορούν να διατεθούν μόνο για τα ρήγματα του
υπάρχοντος αναχώματος, κατόπιν αδείας από την Κτηματική Υπηρεσία, και όχι για την
επέκταση υφιστάμενων αναχωμάτων ή την δημιουργία νέων και μόνο εντός της ζώνης
Β3-6 .



Οι εργασίες να μην πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Ιούλιο για
λόγους προστασίας της ορνιθοπανίδας (αναπαραγωγική περίοδος).
2) ΜΠΕ του έργου «Κτηνοτροφική μονάδα 950 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής»,
από την εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στο αγρόκτημα Πέρνης Δήμου Νέστου της
Π.Ε. Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τα προαναφερθέντα,
Β) τα παρακάτω σε σχέση με το αδειοδοτικό καθεστώς της εν λόγω δραστηριότητας:
1. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008) δεν
επιτρέπεται στην Ζώνη Γ1-10 η εγκατάσταση καθετοποιημένων πτηνο-κτηνοτροφικών
μονάδων μεγαλύτερης δυναμικότητας των 200 ισοδυνάμων ζώων.
2. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008) στην Ζώνη Γ110 «Νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύνανται να βελτιώνονται και να
εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.6. του παρόντος
άρθρου, δηλαδή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Η παρούσα κτηνοτροφική μονάδα
από τον φάκελο του έργου, που μας κατατέθηκε και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει
αυτός, αλλά και από την σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν προκύπτει
ότι λειτουργεί σήμερα νομίμως.
Γ) Τις παρακάτω παρατηρήσεις σε σχέση με την υποβληθείσα ΜΠΕ:
1. Στο ΚΕΦ 2.6.4: Δεν αναφέρει που συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα από τους
υπαίθριους χώρους, πως εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανάμιξής τους με τα
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υγρά λύματα στους μη στεγασμένους χώρους και ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των
ομβρίων υδάτων.
2. Στο ΚΕΦ 2.6.4: Αναφέρει ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν επιφανειακά νερά,
ενώ υπάρχει σε απόσταση των 100m περίπου η αποστραγγιστική τάφρος Τ1 με τελικό
αποδέκτη την Λ/Θ Βάσσοβα.
3. Στο ΚΕΦ 6.1: Οι χώροι χώνευσης της κοπριάς έχουν δυναμικότητα 2500tn για χρονικό
διάστημα 120 ημερών, ενώ η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 7500tn. Αναφέρεται ότι
γίνεται διάθεση της κοπριάς σε αγροτικές καλλιέργειες (καλαμπόκι, τριφύλλι σιτάρι), αλλά
είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να γίνεται διάθεση κατά τους μήνες ανάπτυξης των φυτών.
Άρα θα πρέπει να εξειδικευθούν οι εκτάσεις ανά καλλιέργεια και ανά περίοδο που θα
γίνεται η διάθεση της κοπριάς, διαφορετικά θα πρέπει να προβλεφτούν συγκεκριμένοι
χώροι συγκέντρωσης.
4. Στο ΚΕΦ 6.2.8: Ο παραγόμενος όγκος λυμάτων είναι 14600 m3, και ο λειτουργικός όγκος
της δεξαμενής σταθεροποίησης 4800 m3 με χρόνο παραμονής 120 ημέρες. Αναφέρεται
ότι γίνεται διάθεση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων σε αγροτικές καλλιέργειες
(καλαμπόκι, τριφύλλι σιτάρι), αλλά είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να γίνεται διάθεση κατά
τους μήνες ανάπτυξης των φυτών. Άρα θα πρέπει να εξειδικευθούν οι εκτάσεις ανά
καλλιέργεια και ανά περίοδο που θα γίνεται η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών
λυμάτων, διαφορετικά θα πρέπει να προβλεφτεί μεγαλύτερη δεξαμενή συγκέντρωσης.
5. Υπάρχει βεβαίωση (2-5-2012) της Εταιρείας «Παπαδόπουλος Απόστολος και ΣΙΑ ΟΕ»
για ένα έτος, θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης
ΕΠΟ.
Αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στις αδειδοτούσες αρχές να ληφθούν υπόψη οι
παρατηρήσεις του Φορέα επί της ΜΠΕ και επί του αδειοδοτικού καθεστώτος της
δραστηριότητας.
3) ΣΜΠΕ του έργου «Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής
Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Θράκης (GR 12)» από το ΥΠΕΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την αρνητική γνωμοδότηση επί της πρότασης για τους παρακάτω λόγους:


Δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια του υπ. αρ. 5779/25-92012 έγγραφου του ΦΔ προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων με θέμα: (Παρατηρήσεις και
σχόλια επί της Μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος 12
Θράκης»)). Το ανωτέρω έγγραφο κατατέθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ) στα
πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης που ακολουθήθηκε και περιλαμβάνει
συγκεκριμένες παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου Διαχείρισης, που ενώ από την
παρούσα ΣΜΠΕ, όπως διακρίνεται στις σελίδες Π11 και Π12, αρκετές από αυτές
«εξετάστηκαν» και «λήφθηκαν υπόψη», στην ουσία σχεδόν καμία δεν υλοποιήθηκε και
τις περισσότερες φορές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων χωρίς καμία ουσιαστική
αιτιολόγηση. Το ανωτέρω έγγραφο του ΦΔ επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.



Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, που αποτελεί σκοπό του σχεδίου, όσον
αφορά την περιοχή του ΕΠ ΑΜΑΘ αρκετά συμπληρωματικά μέτρα του κεφ. 4.7.2
επιβάλλεται να συμπεριληφθούν στα βασικά μέτρα και συγκεκριμένα τα μέτρα που
αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 4, με παράλληλη εξασφάλιση των απαιτούμενων
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.



Επίσης θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να προστεθούν στα βασικά μέτρα και τα
παρακάτω:
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o Μέτρο για τον επανασχεδιασμό των «Έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από
τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης για την αποκατάσταση του υπόγειου
υδροφορέα – (α) Έργα κεφαλής και (β) Έργα μεταφοράς και διανομής της περιοχής
Α2», λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα δεδομένα παροχής του ποταμού Νέστου και
τα σχετικά σχόλια μας (υπ. αρ. 5779/25-9-2012 έγγραφό μας), και
συμπεριλαμβάνοντας απαραιτήτως με προτάσεις για την υπογειοποίηση του
αρδευτικού δικτύου της περιοχής Χρυσούπολης.
o Μέτρο για την απομάκρυνση των ρυπογόνων παραλιμενικών δραστηριοτήτων στην
παράκτια ζώνη (δεξαμενές φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στην περιοχή της
Βάσσοβας), λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια μας (υπ. αρ. 5779/25-9-2012
έγγραφό μας).
o Μέτρο για το Φράγμα Ιάσμου Ν. Ροδόπης, όπου σε περίπτωση υλοποίησής του, να
αναλυθεί και να μελετηθεί διεξοδικά η απρόσκοπτή και συνεχής τροφοδοσία και
διατήρηση γλυκού νερού στο βόρειο τμήμα της Λίμνης Βιστωνίδας.
o Μέτρο στην κατηγορία μέτρων «Άρδευση ακριβείας» με ονομασία του μέτρου,
«Προώθηση μέτρων και πρακτικών εφαρμογής άρδευσης ακριβείας» και περιγραφή
αυτού «Μέσω της άρδευσης ακριβείας ο αγρότης θα έχει τη δυνατότητα
βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας του νερού και αύξησης της αγροτικής του
παραγωγής καθώς θα αρδεύει μόνο με τις αναγκαίες ποσότητες και μόνο κατά τη
χρονική στιγμή που η καλλιέργειά του απαιτεί τις ποσότητες αυτές. Με τον τρόπο
αυτό θα εξοικονομηθούν σημαντικές ποσότητες νερού, θα μειωθεί το φαινόμενο της
υφαλμύρινσης παράκτιων υδροφόρων και θα περιοριστεί το κόστος ενέργειας και
παραγωγής αγροτικών προϊόντων».


Αναφορικά με την «Μελέτη Διαχείρισης φερτών υλών και αποκατάσταση υδατικού
ισοζυγίου Βιστωνίδας», που συμπεριλαμβάνεται στα συμπληρωματικά μέτρα (αριθμ 10)
και προτείνουμε να ενταχθεί στα βασικά μέτρα, προτείνουμε την τροποποίηση της
περιγραφής του μέτρου ώστε να πραγματεύεται κυρίως το βιοτικό τομέα, όπως για
παράδειγμα την πρόνοια των ειδών και τύπων οικοτόπων στα έργα που προτείνονται,
αλλά και έργα για την μείωση των επιπτώσεων των φερτών υλών σε είδη της Λίμνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
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 τον πρόχειρο διαγωνισμό «Ανάπτυξη του
τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,
2. την προσωρινή κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Ανάπτυξη του τουρισμού
και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στην ένωση των «ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
με
προϋπολογισμό
49.938,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος περιπολιών επόπτευσης Μαρτίου 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., ενέκριναν το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης για κάθε
κέντρο πληροφόρησης για το μήνα Μάρτιο του 2013, όπως παρουσιάστηκε από τον
εισηγητή.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Επεξεργασία και επιλογή
τρόπου αναβάθμισης των περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δύο Κέντρα
Πληροφόρησης του Φ.Δ.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του σχεδίου του εθνικού
ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Βελτίωση των εκθέσεων των δύο κέντρων
πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Δέλτα Νέστου» προϋπολογισμού
€230.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Υποέργο 5 του εγκεκριμένου Τεχνικού
Δελτίου με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Επίσης, έδωσαν εντολή να αποσταλεί το σχέδιο της προκήρυξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για έγκριση.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την επιστολή παραίτησης της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου από
μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΦΔ ΕΠΑΜΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση έκαναν αποδεκτή την παραίτηση της κας
Παναγιωτοπούλου από τη θέση μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Φ.Δ. Δέλτα
Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επίσπευση διαδικασιών υλοποίησης
«Μειώσεις Προϋπολογισμών».

ενταγμένων

έργων

στο

ΕΠΠΕΡΑΑ:

1. Προμήθεια εποπτείας και ανάδειξης Εθνικού Πάρκου (Υποέργο 2) ενταγμένου
προϋπολογισμού 99.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Προμήθεια εποπτείας και ανάδειξης
Εθνικού Πάρκου» (Υποέργο 2) από 99.000,00 € σε 51.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εποπτείας και ανάδειξης
Εθνικού Πάρκου» (Υποέργο 2) με προϋπολογισμό 51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
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2. Προβολή προγράμματος και Φ.Δ. (Υποέργο 3) ενταγμένου προϋπολογισμού
120.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Προβολή προγράμματος και ΦΔ»
(Υποέργο 3) από 120.000,00 € σε 73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Προβολή προγράμματος και ΦΔ»
(Υποέργο 3) με προϋπολογισμό 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
3. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην Περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(Υποέργο 4) ενταγμένου προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 4) από 105.000,00 € σε 72.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 4) με προϋπολογισμό 72.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
4. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στην Περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(Υποέργο 8) ενταγμένου προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 8) από 150.000,00 € σε 73.800,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 8) με προϋπολογισμό 73.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
5. Μελέτη Έργων Ερμηνείας Περιβάλλοντος και Οικοτουριστικής Υποδομής
(περιλαμβάνεται στην απόφαση αυτεπιστασίας), ενταγμένου προϋπολογισμού
45.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του της ενταγμένης πράξης
στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν την εισήγηση του
Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Μελέτη Οικοτουριστικής Υποδομής στην
περιοχή του ΕΠΑΜΘ» από 45.000,00 € σε 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη Οικοτουριστικής Υποδομής στην
περιοχή του ΕΠΑΜΘ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο:
«Προμήθεια 9 θέσεων οχημάτων
επόπτευσης και ανάδειξης του ΕΠΑΜΘ»
(Υποέργο 2) ενταγμένου προϋπολογισμού 99.000,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Προμήθεια εποπτείας και ανάδειξης
Εθνικού Πάρκου» (Υποέργο 2) από 99.000,00 € σε 51.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εποπτείας και ανάδειξης
Εθνικού Πάρκου» (Υποέργο 2) με προϋπολογισμό 51.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο : «Προβολή
προγράμματος και Φ.Δ.» (Υποέργο 3) ενταγμένου προϋπολογισμού 120.000,00
ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
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Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Προβολή προγράμματος και ΦΔ»
(Υποέργο 3) από 120.000,00 € σε 73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Προβολή προγράμματος και ΦΔ»
(Υποέργο 3) με προϋπολογισμό 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.

8ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο :
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ»
(Υποέργο 4) ενταγμένου προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 4) από 105.000,00 € σε 72.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 4) με προϋπολογισμό 72.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
9ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο :
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ»
(Υποέργο 8), ενταγμένου προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της
ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν
την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
3. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 8) από 150.000,00 € σε
73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» (Υποέργο 8) με προϋπολογισμό 73.800,00
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
10ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο : «Μελέτη
Οικοτουριστικής Υποδομής στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ» (Υποέργο 1), ενταγμένου
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο του της ενταγμένης πράξης
στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποδέχθηκαν την εισήγηση του
Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Μελέτη Οικοτουριστικής Υποδομής
στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ» από 45.000,00 € σε 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
2. Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη Οικοτουριστικής Υποδομής
στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
11ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή εκτελεσθέντων εργασιών από το νομικό σύμβουλο του ΦΔ κ. Αθανάσιο
Τσιρωνά.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στην παραλαβή της έκθεσης πεπραγμένων στο πλαίσιο της
ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Νομική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ, και έδωσαν εντολή για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα με τη
χρηματοδότηση του Φ.Δ. από το εν λόγω πρόγραμμα.
12ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή εκτελεσθέντων εργασιών από τη συμβαλλόμενη εταιρεία Ορκωτού
Ελεγκτή.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την παραλαβή και επικύρωση των
αποτελεσμάτων, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν από τον διαχειριστικό έλεγχο του ορκωτού
ελεγκτή. Έδωσαν, επίσης, εντολή για την πληρωμή του αναδόχου, βάσει της
υπογεγραμμένης σύμβασης, ανάλογα και με τη ροή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΚΑ, στο
πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης. Η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
13ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή Έκθεσης Περιόδου 1/6/2012 έως 30/11/2012 στο πλαίσιο της «Ανάθεσης
Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Φ.Δ.» στο πλαίσιο της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» ΕΠΠΕΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στην παραλαβή της 2ης έκθεσης πεπραγμένων στο πλαίσιο
της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Λογιστική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από
το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την περίοδο από 1/6/2012 έως 30/11/2012 και έδωσαν εντολή για την
πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Φ.Δ. από το εν λόγω
πρόγραμμα.

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