ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 3ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 3η/2014
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 8442/26-3-2014 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. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ.

τα μέλη της Ε.Ε.:
 Αναπλ. Καθ.
σύμβουλος.

Πολυτεχνικής

Σχολής

ΔΠΘ

Συλαίος

Γεώργιος,

επιστημονικός

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του διεθνή
διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης
υγροτοπικών δασικών εκτάσεων», με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού έλαβαν υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Φ.Δ., την εισήγηση του νομικού συμβούλου του Φ.Δ. κ. Αθανάσιου Τσιρωνά και μετά από
διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την μη επικύρωση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΦΔ για τον
διεθνή διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών εκτάσεων» στο πλαίσιο της πράξης με
τίτλο: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών
Περιοχών», Άξονας Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην
ΠΑΜΘ» του Ε.Π "Μακεδονία – Θράκη 2007-2013", με συνολικό Προϋπολογισμό
400.000,00 ευρώ.
2. τα στοιχεία της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και όροι της εγγύησης καλής
λειτουργίας ή διατήρησης, οι όροι τεχνικής υποστήριξης και προληπτικού ελέγχου
του εξοπλισμού του προσφέροντα για το εν λόγω έργο να θεωρηθούν αποδεκτά
βάσει της σχετικής προκήρυξης του διεθνή διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών εκτάσεων» που
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 20072013».
3. να δώσουν εντολή την Επιτροπή Αξιολόγησης να συνεχίσει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο του εν λόγω
διαγωνισμού.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού «Έρευνα και προτάσεις για την προστασία των
υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και
Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαν αναφορικά με τη σύμφωνη
γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση
Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Έρευνα και προτάσεις για την
προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της ιχθυοιπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας
και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)» με προϋπολογισμό 64.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Παράλληλα, τόνισαν ότι ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη
οργάνωση, δομή και φυσικά τα κατάλληλα μέσα, δηλαδή τον κατάλληλο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό, αλλά και ομάδα ατόμων εξειδικευμένη στο αντικείμενο του προγράμματος, ενώ
τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας πρέπει να έχει εμπειρία (μελέτες και δημοσιευμένο έργο)
σε είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποτελείται από ομάδα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου ιχθυοπανίδας. Ένα (1)
άτομο εξ αυτών θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε λιμναία οικοσυστήματα με
τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης ιχθυοπανίδας
λιμναίων οικοσυστημάτων. Το άτομο αυτό θα είναι ο συντονιστής της ομάδας. Το άλλο άτομο
(1) πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα ιχθυοπανίδας εσωτερικών
υδάτων και λιμνοθαλασσών και να έχει εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εργασίες
σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Ένα (1) ακόμη άτομο με εμπειρία
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τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Στην
ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Η παραπάνω ομάδα των τεσσάρων (4) ατόμων είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Όλα τα
άτομα πρέπει είναι απόφοιτοι τμήματος με αντικείμενο που να σχετίζεται με τη μελέτη,
προστασία, διαχείριση οργανισμών και περιβάλλοντος.
Ο συντονιστής του παραπάνω 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.
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.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση του Δ.Σ. για την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
και Ανάθεσης Συμβάσεων του Φ.Δ. σχετικά με εξώδικο έγγραφο της εταιρείας
«Γραφική Δημιουργική Διαφημιστική ΕΠΕ» σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό
του Φ.Δ. «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας»,
που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο η εταιρεία «Γραφική Δημιουργική Διαφημιστική ΕΠΕ», καθώς και την εισήγηση
της αρμόδιας Επιτροπής του Φ.Δ., την οποία και αποδέχθηκα, αποφάσισαν ομόφωνα ότι:
1) Σύμφωνα με το οικείο άρθρο της προκήρυξης περί εγγυήσεων όπου αναφερόταν ότι:
«Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών
αυτό το δικαίωμα». Προς τούτο η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στις ανάλογες
ενέργειες ώστε να υπάρξει τεκμηρίωση του δικαιώματος έκδοσης εγγυητικών
επιστολών από την εταιρία Real Alquiler. Έτσι η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε από την
Ελληνική Πρεσβεία της Μαδρίτης βεβαίωση από όπου προκύπτει ότι η εταιρεία είναι
εγγεγραμμένη στο «Εμπορικό μητρώο» της Μαδρίτης και έχει το δικαίωμα να
παρέχει υπηρεσίες στην Ε.Ε., όπως διέπεται από την ανακοίνωση της Ε.Ε, που
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C 74Ε, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ,
«ΜΗΤΡΩΑ». Συνεπώς αφού η Real Alquiler συνιστά Νομικό Πρόσωπο το οποίο είναι
ικανό να εκδίδει εγγυητικές επιστολές, δεν ήταν εφικτή η μη αποδοχής της. Με βάση
τις ανωτέρω σκέψεις η συγκεκριμένη εγγυητική έγινε δεκτή κατά τον τρέχοντα
διαγωνισμό «Σχεδίαση και παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας», όπως υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρία «NEXT COM» και είχε
παρασχεθεί από την ως άνω εκδότρια ισπανική εταιρία.
2) Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό και τον ίδιο έλεγχο είχε γίνει αποδεκτή εγγυητική
επιστολή της ίδιας εκδότριας εταιρείας και σε προγενέστερο διαγωνισμό. Η τότε
Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαγωνισμού του
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Απριλίου του 2013, είχε παραλάβει και ελέγξει για πρώτη φορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής από την εκδότρια εταιρία Real Alquiler.
3) Παράλληλα, κατά τον έλεγχο της εγγυητικής που προσκομίστηκε από την εταιρία
NEXT COM (ανάδοχος του έργου «Σχεδίαση και παραγωγή ενημερωτικού υλικού και
υλικού δημοσιότητας»), διαπιστώθηκε ότι το σώμα της εγγυητικής επιστολής και οι
αναγραφόμενοι όροι της εγγυητικής επιστολής είναι σύμφωνοι με το Υπόδειγμα της
προκήρυξης και κατά συνέπεια είναι αποδεκτή από τη Επιτροπή Αξιολόγησης του
Φ.Δ.
4) Το περιεχόμενο των ειδικών όρων που υπάρχουν προσκολλημένοι στην εγγυητική
επιστολή, εκτιμήθηκε ότι δεν αντιστρατεύονται στο περιεχόμενο- κείμενο του βασικού
σώματος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
Τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν επίσης εντολή για τη σύνταξη σχετικής επιστολής για τη διαβίβαση
της παρούσας απόφασης στην εταιρία «Γραφική Δημιουργική Διαφημιστική ΕΠΕ».
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρότασης του αναδόχου: «Mercedes – Benz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε» του
πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια οχήματος (9 θέσεων 4Χ4) εποπτείας και
ανάδειξης του ΕΠΑΜΑΘ» για διατήρηση ή αλλαγή χρώματος 9/θέσιου οχήματος
Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την πρόταση του
Προέδρου και να προχωρήσει η διαδικασία της προμήθειας του οχήματος στο λευκό χρώμα
και να παρέχει ο ανάδοχος τα δυο (2) πρώτα service δωρεάν, προκειμένου να προμηθευτεί
ο Φ.Δ. το όχημα εγκαίρως ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής έργων
του Φ.Δ., σχετικά με την Β΄ τμηματική παραλαβή, στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού για το έργο «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας» (μολύβια-στυλο) που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του 2ου πρακτικού τμηματικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής
του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού
υλικού και υλικού δημοσιότητας»
2. την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου ως εξής:
 Μολύβια (500 τεμ).
 Στυλό (500 τεμ).
3. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με τη
ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση κατατεθειμένου σεναρίου από τον ανάδοχο «Seagull Works» του έργου:
«Παραγωγή τηλεοπτικού υλικού προβολής (ντοκιμαντέρ και ταινιών πολύ μικρής
διάρκειας)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού έλαβαν γνώση της σεναριακής πρότασης και μετά από
διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την πρόταση του Προέδρου του
Δ.Σ. και να εγκρίνουν το κατατεθειμένο σενάριο από τον ανάδοχο του έργου «Παραγωγή
τηλεοπτικού υλικού προβολής (ντοκιμαντέρ και ταινιών πολύ μικρής διάρκειας)», «Ένωση Α.
Καρτσόγλου – Σιγγιρίδου Σ & ΣΙΑ ΕΕ». με την επιφύλαξη να είναι δυνατό να αλλαχθεί ή
τροποποιηθεί, εάν αυτό χρειαστεί.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, της
μελέτης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη του
τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για τον
πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών
στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και
διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.»
3. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με τη
ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης για το μήνα Απρίλιο 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Απρίλιο 2014, όπως παρουσιάστηκε.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών.
1) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 15 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
του υπ’ αριθμ. 485 τεμαχίου 15.479,587 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
στον Γεωργαντά Ηλία του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, με σκοπό την αγροτική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται αγροτική χρήση - γεωργία
στην συγκεκριμένη έκταση 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
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2) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 15 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 484 τεμαχίου 6.853,65 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
στην Δεμίρη Μόρφω του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, με σκοπό την αγροτική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται αγροτική χρήση - γεωργία
στην συγκεκριμένη έκταση 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.

3) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 15 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 1271 τεμαχίου 9.472,72 m2 (ΕΓΣΑ87) της
συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1962, του Δήμου
Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, στην Δεμίρη Μόρφω του Γεωργίου, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την αγροτική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται αγροτική χρήση - γεωργία
στην συγκεκριμένη έκταση 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

4) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 690 τεμαχίου 6.073,64 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού
Μάνδρας, έτους 1990-1996, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, στον
Χατζηιωάννου Δωρόθεο & ΣΙΑ Ο.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, με σκοπό την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με πρόχειρες σταυλικές
εγκαταστάσεις, δυναμικότητας 390 προβάτων (7,8 ΙΖ).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι γνωμοδοτούν αρνητικά στην
παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης για κτηνοτροφική εκμετάλλευση με πρόχειρες
σταυλικές εγκαταστάσεις, δυναμικότητας 390 προβάτων (7,8 ΙΖ), καθώς η απόσταση του
κοντινότερου σημείου της συγκεκριμένης έκτασης είναι 920m από την Ζώνη Α2-6, δηλαδή
μικρότερη από αυτήν που προβλέπεται από την (β) σχετική ΚΥΑ, όρος που αναλύεται στο
ανωτέρω σημείο 2.
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5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου Εκσυγχρονισμός Βασικών Δικτύων Υποδομής
και Ανάπτυξης νέων Τουριστικών Υποδομών».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη 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 κατά πλειοψηφία την «έγκριση» της πρότασης με την
τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται για την φάση κατασκευής και λειτουργίας του
έργου στην παρούσα τροποποιημένη ΜΠΕ και στα παραρτήματα αυτής και με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:


Να μην κατασκευαστούν στην προτεινόμενη θέση και να αφαιρεθούν από τον σχεδιασμό
του έργου οι δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές μπροστά από τις λουτρικές εγκαταστάσεις
διότι θα οδηγήσουν σε μόνιμη αλλοίωση (καταστροφή) προστατευόμενων οικοτόπων και
συγκεκριμένα μέρος των οικοτόπων 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες» και 2120
«Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)» οι οποίοι
αποτελούν χερσαίους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
Επίσης η λειτουργία τους είναι βέβαιο ότι θα προκαλούσε σπάταλη μεγάλων ποσοτήτων
νερού, κάτι που δεν συνάδει με τους στόχους της αειφορικής – φιλοπεριβαλλοντικής
διαχείρισης των πόρων της περιοχής που αντιστοιχούν στην δημιουργία ενός
οικοτουριστικού πάρκου.



Για την διατήρηση των αμμοθινών της λεπτουργικής περιοχής Γ2 και Β να
πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις όπως αυτές που προτείνονται από την παρούσα
τροποποιημένη ΜΠΕ για την σταθεροποίηση των θινών σε κατάλληλα σημεία, όπως
μεταξύ του κάμπινγκ και των λουτήρων στην περιοχή Γ2 και σε ενδιάμεσες ζώνες στα
σημεία προσέλευσης των λουομένων στην περιοχή Β, με στόχο την δημιουργία θυλάκων
για την προστασία και την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης υποβαθμισμένων
τύπων οικοτόπων και των λειτουργιών αυτών. Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να
υλοποιηθούν παράλληλα με την υλοποίηση του έργου. Με τις παρεμβάσεις αυτές, όπως
αναφέρεται και στην ΜΠΕ και με τον τρόπο που προτείνεται από αυτήν, θα συγκρατηθεί
η άμμος και μπορεί να αναπτυχθεί η αμμοφίλα Ammophila arenaria και τα άλλα φυτά των
θινών και στην συνέχεια να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις κρίνων της θάλασσας
(Pancratium maritima) είδος προστατευόμενο και μεγάλης αισθητικής αξίας, με ευθύνη
του φορέα λειτουργίας του έργου ενώ είναι επιθυμητό να στο πλαίσιο εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Στις θέσεις αυτές να τοποθετηθούν μικρές ενημερωτικές πινακίδες που
να ενημερώνουν τους επισκέπτες για την βλάστηση ων αμμοθινών και να τους
αποτρέπουν να εισέρχονται στις περιοχές αυτές.



Όλες οι ελαφριές αιρετές εγκαταστάσεις επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας (αμμουδιά)
να απομακρύνονται κατά την περίοδο μετά το πέρας της σεζόν του θαλάσσιου τουρισμού
(Φθινόπωρο έως την Άνοιξη) προκειμένου να αίρονται όλες οι επιπτώσεις από την
εγκατάστασή τους και να μπορεί η περιοχή να επιτελέσει όλες τις προστατευτικές
λειτουργίες της (τροφοληψία, θέσεις φωλεοποίησης πτηνών κλπ).



Προτείνουμε το κύριο είδος για τις φυτεύσεις βόρεια της περιοχής Β να αποτελεί το
αρμυρίκι (Tamarix sp.), καθώς αποτελεί ένα από τα κύρια ενδημικά είδη της περιοχής.



Να μην είναι δυνατή η λειτουργία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων των οποίων η
λειτουργία προϋποθέτει την σύνδεσή τους και την διάθεση των λυμάτων στην ΕΕΛ
Φαναρίου – Αρωγής και Παρ. Μέσης, εφόσον μέχρι την ολοκλήρωσή τους δεν έχει
ολοκληρωθεί και ξεκινήσει η λειτουργία τόσο της ΕΕΛ όσο και του σχετικού δικτύου
μεταφοράς των ακαθάρτων.



Παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρες να πραγματοποιούνται σε
συγκεκριμένες οριοθετημένες θέσεις και όχι στο σύνολο της παραλιακής ζώνης με
πυκνότητα το ελάχιστο σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 μέτρων μεταξύ τους.
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Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η διαμόρφωση της άμμου επί της παραλίας με
μηχανήματα ή με χειρονακτικά μέσα που επιφέρουν είτε αλλαγές στην μορφολογία της,
είτε αναμόχλευσής της.



Με την υλοποίηση του έργου να εγκατασταθούν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
(καλαθάκια, κάδοι) για την εναπόθεση από τους επισκέπτες ανακυκλώσιμών
απορριμμάτων (πχ πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο).



Η περίοδος πραγματοποίησης των εργασιών υλοποίησης του έργου να μην συμπίπτουν
με περιόδους όπου μπορούν αυτές να προκαλέσουν όχληση σε σημαντικά είδη της
πανίδας της περιοχής και η περίοδος αυτή να προσδιοριστεί σε συνεργασία με τον ΦΔ
Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.



Προτείνεται να εγκατασταθούν εντός της περιοχής του οικοτουριστικού πάρκου και
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις υποδοχής και ενημέρωσης, εφόσον υπάρχει
δυνατότητα, πρότυπές μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμές
πηγές (Φ/Β, ανεμογεννήτρια) για εκπαιδευτικούς σκοπούς.



Τα αρχεία με τις αναφορές συμμόρφωσης και των δελτίων επιθεώρησης που
προβλέπονται στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου να αποστέλλονται κάθε
έτος στον ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.



Οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που προβλέπονται στο Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου και θα πραγματοποιούνται από τον φορέα
λειτουργίας – διαχείρισης του οικοτουριστικού πάρκου να καθορίζονται σε συνεργασία με
τον ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, προκειμένου μέσα από αυτά να
αναδεικνύεται η προστατευόμενη περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του.



Το προσωπικό στελέχωσης της Δνσης Περιβάλλοντος που προβλέπεται στο Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου μετά την πρόσληψή του από τον φορέα
λειτουργίας – διαχείρισης του οικοτουριστικού πάρκου να ενημερωθεί από τον ΦΔ Δέλτα
Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, για την προστατευόμενη περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
6) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Φράγμα Ιάσμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του ΔΣ του ΦΔ ΕΠΑΜΑΘ αποφάσισαν ομόφωνα την επιστροφή του φακέλου της
ΜΠΕ του έργου καθώς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε πλήθος σημείων αυτής, αλλά και δεν
περιλαμβάνει συγκεκριμένα ρεαλιστικά και εξειδικευμένα μέτρα αντιμετώπισης των
σημαντικότατων αρνητικών επιπτώσεων στα ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα και στοιχεία (Α΄
Ζώνες, λίμνη Βιστωνίδα, ποταμός Κομψάτος) της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την κατασκευή και κυρίως από λειτουργία
του φράγματος αυτού του μεγέθους.
Αναλυτικά τα ανωτέρω σημεία με τα ειδικότερα προβλήματα της παρούσας ΜΠΕ
αναφέρονται στα σημεία (3.1 έως 3.53).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζονται μετά από σχετικό επιστημονικό
προσδιορισμό το σύνολο των επιπτώσεων του έργου στην λίμνη Βιστωνίδα και στον ποταμό
Κομψάτο από την κατασκευή και την λειτουργία του, με τον σχεδιασμό συγκεκριμένων
επιστημονικά τεκμηριωμένων και σαφώς προσδιορισμένων μέτρων, τόσο αναφορικά με την
τον φορέα υλοποίησης τους αλλά και τον φορέα χρηματοδότησής τους, το ΔΣ του ΦΔ του
Εθνικού Πάρκου ΑΜΑΘ, δεν συμφωνεί με την υλοποίηση του έργου, διότι δεν είναι δυνατόν
να συνηγορήσει σε πρόταση για την κατασκευή ενός έργου τέτοιου μεγέθους και στην
συνέχεια,αφού παρατηρηθούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, θα αποφασιστούν τα
μέτρα που θα ληφθούν. Με αυτή τη διαδικασία υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος. είτε να έχουν
ήδη επέλθει μη αντιστρεπτές βλάβες σε ευαίσθητες περιοχές (το πιθανότερο, όπως
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περιγράφεται και στην ΜΠΕ), είτε να μην υπάρχει η δυνατότητα αυτές να αντιμετωπιστούν
για πολλούς άλλους λόγους. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά της ίδιας της ΜΠΕ «Εκτιμάται σε
κάθε άλλη περίπτωση πως αν δεν διευκρινιστούν τα ανωτέρω, ο κίνδυνος που απορρέει από
τη λειτουργία του φράγματος είναι πολύ υψηλός για το σύστημα της Βιστωνίδας, την
προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα να
υποχρεωθεί το έργο σε αναγκαστική παύση της λειτουργίας του», που επισημαίνει τον
κίνδυνο της πραγματοποίησης ενός έργου πολύ μεγάλου κόστους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη
οικονομική συγκυρία που όχι μόνο δεν θα βοηθήσει αναπτυξιακά την περιοχή, αλλά θα
δεσμεύσει πολύτιμούς οικονομικούς πόρους, επιβαρύνοντάς την περιβαλλοντικά.
Επίσης το ΔΣ του ΦΔ ΕΠΑΜΑΘ θεωρεί, ότι ενδεχόμενη επανεξέταση της υλοποίησης του
έργου θα πρέπει να γίνει μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων, που εκτελεί σήμερα το ΥΠΕΚΑ, αλλά και ο ΦΔ, και την συμπερίληψη αυτών στην
ΜΠΕ του έργου προκειμένου να προσδιοριστούν οι πραγματικές επιπτώσεις του έργου και
να προταθούν τα κατάλληλα ρεαλιστικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή Έκθεσης Περιόδου 21/8/2013 έως 20/2/2014 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 4ης έκθεσης εκτελεσθέντων υπηρεσιών
στο πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Νομική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την περίοδο από 21/8/2013 έως 20/2/2014 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
Πρωτόκολλο συνεργασίας των Φ.Δ.Π.Π. με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης
των αποικιών των ερωδιών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, προχώρησαν σε διάφορες προτάσεις για τα
θέματα συνεργασίας με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρία και καταρτίστηκε αρχικά ο εξής κατάλογος:
1. Να παρακολουθούν με επιστημονικά δόκιμες και από κοινού αποδεκτές μεθόδους την
κατάσταση των αποικιών των ερωδιών στο χώρο ευθύνης τους.
2. Να ανταλλάσσουν και να δημοσιοποιούν τα δεδομένα παρακολούθησης σε τακτά και
συμφωνημένα χρονικά διαστήματα.
3. Να κάνουν ό, τι μπορεί ο καθένας, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ώστε ο καθένας
χωριστά, σε ομάδες ή όλοι μαζί, να συνεργάζονται για να επιτύχουν τη βέλτιστη
δυνατή προστασία των αποικιών των ερωδιών από τους κινδύνους που τους
απειλούν σε κάθε ένα από τους τόπους όπου διαβιούν και σε όλους μαζί.
4. Να επιδιώξουν μέσα από ένα πλέγμα δράσεων τη δραστική μείωση και ιδεατά την
εξάλειψη των απειλών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις άμεσων παρεμβάσεων του
ανθρώπου στις περιοχές των αποικιών των ερωδιών.
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5. Τέλος να επιδιώξουν να συμβάλλουν δραστικά στην κατάλληλη διαχείριση των
υγροτόπων όπου διαβιούν ερωδιοί ώστε να μειώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι
έμμεσες απειλές στους ερωδιούς που προέρχονται από την κατάσταση των
ενδιαιτημάτων τους.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν εντολή στον Πρόεδρο και το προσωπικό του Φ.Δ.
προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ευόδωση της παραπάνω
συνεργασίας.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί της έγκρισης του πίνακα υλοτομίας της 1ης και 2ης Μερίδας του
Λευκώνα Διαλαμπής Νομού Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και η υλοτόμηση των προτεινόμενων εκτάσεων πληροί τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση του σχετικού πίνακα υλοτομίας της 1ης και 2ης Μερίδας του Λευκώνα
Διαλαμπής Νομού Ροδόπης με τις εξής προϋποθέσεις – επισημάνσεις:
 Να μην πραγματοποιηθεί εκρίζωση των πρέμνων των υλοτομημένων δένδρων παρά
μόνο στην περίπτωση που πρόκειται να υλοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα
αποκατάστασης της φυσικής παραποτάμιας βλάστησης με τοπικά είδη φυτών και τις
γηγενείς ποικιλίες τους, με σκοπό η προσδοκόμενη αποκατάσταση να γίνει με φυτά
ομοειδούς γεννητικού υλικού και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.


Μετά την υλοτομία των δένδρων να ληφθούν τα κατάλληλα δασοκομικά και
διαχειριστικά μέτρα αποκατάστασης το ταχύτερο δυνατό του δασικού χαρακτήρα των
εκτάσεων (μέτρα ευνόησης της εκβλάστησης των πρέμνων, καλλιεργητικές
επεμβάσεις στα πρεμνοβλαστήματα, απαγόρευση βόσκησης κλπ)..



Να μην υλοτομηθούν άτομα δένδρων που χρησιμοποιούνται για την φωλεοποίηση
ειδών της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.



Να διατηρηθούν κατάλληλα παρακρατήματα ατόμων δένδρων για την φωλεοποίηση
ειδών της πανίδας και της ορνιθοπανίδας εφόσον αυτό είναι δυνατό και εξασφαλίζεται
η ύπαρξη τους από ανεμοθλασίες και ανεμοριψίες.



Να ληφθούν μέτρα ευνόησης της φυσικής αναγέννησης των ενδημικών ειδών όπου
υφίσταται και μέτρα αποφυγής της καταστροφής υπαρχουσών θέσεων όπου
υπάρχουν (μη χρήση μηχανημάτων).



Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα από την κείμενη νομοθεσία μείωσης του
εκπεμπόμενου θορύβου από τις εργασίες υλοτόμησης και μεταφοράς, προκειμένου
να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.



Το εργοτάξιο να εγκατασταθεί εκτός των προς υλοτόμηση εκτάσεων και σε κάθε
περίπτωση εκτός των αναχωμάτων του Κομψάτου και εκτός υγροτοπικών εκτάσεων.
Να μην υπάρχει στάθμευση των μηχανημάτων εκτός του χώρου του εργοταξίου.



Να αποληφθούν και να μεταφερθούν και τα υπολείμματα από τις εργασίες της
διαμόρφωσης των υλοτομημένων δένδρων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ως
βιομηχανικό ξύλο (λεπτά κλαδιά, φλοιοί κλπ) εκτός των αναχωμάτων του Κομψάτου
καθώς αυτά σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων του Κομψάτου μεταφέρονται
στην λίμνη Βιστωνίδα.



Οι εργασίες της υλοτόμησης να πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από τα μέσα
Αυγούστου έως τέλη Νοεμβρίου, καθώς είτε στην περιοχή των εκτάσεων προς
υλοτόμηση, είτε στις γύρω εκτάσεις υπάρχει η πιθανότητα φωλεοποίησης και
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αναπαραγωγής ειδών της ορνιθοπανίδας και της πανίδας, προκειμένου να
αποφευχθεί η οποιαδήποτε όχλησή τους ιδίως κατά την αναπαραγωγική διαδικασία.

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