ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 5ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτ και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 5η/2014
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 8563/17-4-2014 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. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
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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. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του 2ου 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".
2. να δώσουν εντολή την Επιτροπή Αξιολόγησης να συνεχίσει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της οικονομικής προσφοράς της
εν λόγω προκήρυξης.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της
Ενδιάμεσης Έκθεσης της Β΄ φάσης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού
ανάθεσης υπηρεσιών: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Τύπων
Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ», 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 της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Β΄ φάσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ».
2. την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου ως εξής:
1. Έκθεση προόδου εργασιών.
2. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκπονήθηκαν.
3. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
4. Αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με τον προγραμματισμό εργασιών.
5. Πρόγραμμα εργασιών επόμενου εξαμήνου.
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.
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.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού: «Δημιουργία κινητής έκθεσης και
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περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για τον πρόχειρο
διαγωνισμό του έργου «Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας για το
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
2. την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου ως εξής:
Α) Περιβαλλοντική βαλίτσα (5 αντίτυπα) αποτελούμενη από:
1. Το CD με το υποστηρικτικό υλικό. (υλικό, το οποίο διαχειρίζονται ο μαθητής
και ο εκπαιδευτικός, και περιλαμβάνει επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό για το
Εθνικό Πάρκο, .χαρτογραφικό υλικό, επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, καθώς
και το σύνολο, σε ηλεκτρονική μορφή, των εκδόσεων του της περιβαλλοντικής
βαλίτσας).
2. Ενημερωτικό έντυπο για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(κείμενο 48 σελίδων εσωτερικά και 4 σελίδων εξώφυλλα - εσώφυλλα, με
σύντομα και εύληπτα κείμενα και πλούσιο εποπτικό υλικό, διαστάσεων 21 x
28 εκ, εκτύπωση τετραχρωμία).
3. Παιδαγωγικές δραστηριότητες (δραστηριότητες, 64 σελίδων εσωτερικά και 4
σελίδων εξώφυλλα - εσώφυλλα, περιλαμβάνουν 20 φύλλα εργασίας,
διαστάσεων, 21 x 28εκ, εκτύπωση τετραχρωμία).
4. Οδηγός για τον εκπαιδευτή (32 σελίδων εσωτερικά και 4 σελίδων εξώφυλλα εσώφυλλα, περιλαμβάνει οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις για τη
χρήση της περιβαλλοντικής βαλίτσας και ειδικότερα για την υλοποίηση των
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, διαστάσεων 21 x 28 εκατοστά, εκτύπωση
τετραχρωμία).
5. Το CD με τρεις παρουσιάσεις για θέματα σχετικά με το Εθνικό Πάρκο (15
διαφάνειες έκαστη).
6. Μικρή κινητή έκθεση αποτελούμενη από 12 πτυσσόμενα πάνελ (διαστάσεων
Α3 ή 21(Π) x 35(Υ) εκατοστά, εκτύπωση τετραχρωμία σε υλικό FOREX).
7. Επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι τύπου φιδάκι με τα συνοδά στοιχεία του
(πιόνια, ζάρι κλπ)(διαστάσεων Α3 ή 21*35 εκατοστά, εκτύπωση τετραχρωμία,
σε υλικό Forex).
8. Ξύλινη θήκη της περιβαλλοντικής βαλίτσας (διαστάσεων 35*50 εκατοστά).
Β) Κινητή έκθεση (1 αντίτυπο) αποτελούμενη από:
1. Τέντα διάστασης 3x3 μέτρα άσπρου χρώματος και τσάντα μεταφοράς (2
τεμάχια).
2. Σετ σημαία/λαβαρο με ψηφιακά τυπωμένο σημαιόπανο με ειδικό ιστό
αλουμινίου, με ειδική πλαστική βάση νερού και με καρφωτή βάση (5 τεμάχια).
3. Πτυσσόμενο σύστημα προβολής banner αποτελούμενο από τρία πλαίσια 1x2
μέτρα, με 3 banner ψηφιακής εκτύπωσης διπλής όψης 0,80x1.80 μέτρα (2
τεμάχια).
4. Πτυσσόμενο σύστημα προβολής banner αποτελούμενο από δύο πλαίσια 1x2
μέτρα και ένα πλαίσιο 2x2 μέτρα, με 2 banner ψηφιακής εκτύπωσης διπλής
όψης 0,80x1.80 μέτρα και 1 banner ψηφιακής εκτύπωσης 1,80x1.80 μέτρα (1
τεμάχιο).
5. Banner ρολό βαρέως τύπου διάστασης 1x2 μέτρα, με banner ψηφιακής
εκτύπωσης και θήκη μεταφοράς (6 τεμάχια).
6. Προθήκη διάστασης 60x37x25 εκ από plexi glass με πραγματικά υλικά (1
τεμάχιο).
7. Βαλίτσα μεταφοράς προθήκης με ροδάκια και καρτελάκι (1 τεμάχιο).
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8. Φυτολόγιο τύπου portofolio διάσταση Α3 με 20 θήκες και εκτυπώσεις φυτών
(1 τεμάχιο).
9. Πτυσσόμενος πάγκος προβολής διαστάσεων (Π) 80-100 εκ, (Υ) 90-100εκ και
(Β) 40-50 εκ. με αποσπώμενη ομπρέλα με τετράχρωμη εκτύπωση και θήκη
μεταφοράς (1 τεμάχιο).
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.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παρουσία τοξικού κλοφέν στην περιοχή της «Φωνή της Αμερικής».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατά το
τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα για την παρουσία μεγάλων ποσοτήτων
από τοξικό κλοφέν στις εγκαταστάσεις της πρώην «Φωνής της Αμερικής», υλικού ιδιαίτερα
τοξικού που όταν καεί παράγεται διοξίνη. Δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται εντός της
προστατευόμενης περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ, ο ΦΔ έδρασε άμεσα συντάσσοντας και
αποστέλλοντας το υπ. αρ. 8522/09-04-2014 έγγραφο του προς το ΤΑΙΠΕΔ και την Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κοινοποιώντας το παράλληλα σε τοπικές και
κεντρικές αρμόδιες αρχές.
Επίσης στις 16-04-2014 (υπ. αριθμ. 2897/Β/244/01-04-2014) ζητήθηκε από το Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ η απάντηση του ΦΔ για σχετική ερώτηση στη Βουλή
(με αριθμό 7371/31-03-2014) με θέμα «Κλοφέν και εγκαταστάσεις Φωνής της Αμερικής της
Θράκης. Σβηστοί οι φάροι στις κεραίες λίγα χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο» του
βουλευτή κ. Τέρενς – Νικόλαου Κουίκ (αρ. πρωτ. Ερωτήσεων 7371/31-03-2014). Το
ανωτέρω έγγραφο απαντήθηκε από τον ΦΔ με το υπ. αρ. 8562/17-04-2014 έγγραφό του με
το οποίο διαβίβασε το αρχικό ανωτέρω έγγραφό του.
Ακόμη στις 28-04-2014 μας κοινοποιήθηκε το υπ. αρ. οικ.358/03-04-2014 έγγραφο της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, την ΕΤΑΔ Α.Ε και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της
Π.Ε Ξάνθης με το οποίο ζητούνταν η αποστολή στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη κλοφέν
στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Τέλος, ειδοποιηθήκαμε την προηγούμενη ημέρα ότι έχει προγραμματιστεί την Δευτέρα και
την Τρίτη 5 και 6 /05-2014 να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από κοινού αυτοψία στις εγκαταστάσεις με την συμμετοχή
εκπροσώπου της ΕΤΑΔ ΑΕ Καβάλας, του ΣΥΓΑΠΕΖ, τεχνικών εταιρείας (ανάδοχος ΥΠΕΚΑ)
που θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και λοιπών άλλων αρμόδιων τοπικών
υπηρεσιών.
Εκ μέρους του ΦΔ θα συμμετάσχει στην αυτοψία ο κ. Μπερμπερίδης Θεόδωρος.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ανάθεση εκπροσώπησης του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενός 9/θέσιου 4χ4 πετρελαιοκίνητου οχήματος, προς
τη Δ/νση Μεταφορών και επικοινωνιών Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την εκπροσώπηση του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας Ισμαρίδας για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας του 9/θέσιου 4χ4
πετρελαιοκίνητου οχήματος, από τον κ. Βασίλειο Τερζή του Παναγιώτη κάτοικο Ξάνθης με
Α.Δ.Τ. ΑΒ-463110, να ενεργεί και να υπογράφει για λογαριασμό του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας Ισμαρίδας όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς τη Δ/νση Μεταφορών και
επικοινωνιών Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Ξάνθης, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του
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9/θέσιου 4χ4 πετρελαιοκίνητου οχήματος. Παράλληλα, ο Φ.Δ. αποδέχεται να εκπροσωπηθεί
ο ανάδοχος «Mercedes-Benz A.E.B.E.”, από τον κ. Χασιρτζόγλου Ευάγγελο του Γεωργίου με
Α.Δ.Τ Ζ 153815 προκειμένου να ενεργήσει για την ταξινόμηση του οχήματος και τις
απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση πινακίδων.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Μάιο 2014, όπως παρουσιάστηκε.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών.
1) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος (1098A) του υπ’ αριθμ. 1098 τεμαχίου 2.331,37 m2 (ΕΓΣΑ87) του
Αναδασμού του Αγροκτήματος Μάνδρας, έτους 1990-1996, του Δήμου Αβδήρων
της ΠΕ Ξάνθης, στην Βουλγαρίδου Αικατερίνη του Χρήστου, 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

2) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος (1098Β) του υπ’ αριθμ. 1098 τεμαχίου 3.350,354 m2 (ΕΓΣΑ87) του
Αναδασμού του Αγροκτήματος Μάνδρας, έτους 1990-1996, του Δήμου Αβδήρων
της ΠΕ Ξάνθης, στην Χατζηθεοδώρου Αναστασία του Αθανασίου, 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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3) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος (59Α) του υπ’ αριθμ. 59 τεμαχίου 27.200,00 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού
του Αγροκτήματος Αβάτου, έτους 2003-2006, του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης,
στον Δεληωρίδη Χαράλαμπο - Παναγιώτη του Στυλιανού, 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 η 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 5 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 870 τεμαχίου 19.129,87 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αγροκτήματος
Πολυσίτου Σ.Δ, έτους 1956-1958, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, στον
Τσακίρη Δημήτριο του Στεφάνου, 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 η 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

5) Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του κ. Μπανιώτη Γεωργίου του Ιωάννη για την
έναρξη εκτροφής βουβαλιών δυναμικότητας 20 βουβαλιών ελευθέρας βοσκής (10
ισοδύναμα) σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις στάβλου – αποθήκης εμβαδού 172,08
m2 σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο (αρ τεμ 113) στην περιοχή Γλυκονερίου του Δήμου
Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
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 με το παρακάτω
σκεπτικό:
1. Mολονότι, 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 Β3-2 είναι μικρότερη από 1 χλμ, ταυτοχρόνως όμως,
σύμφωνα με το σημείο 6,επιτρέπονται οι ενσταυλισμοί βοοειδών στην ζώνη Β32(ζώνη αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας),όπως ορίζονται στο σημείο αυτό, με
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αποτέλεσμα να στερείται ουσίας η απαγόρευση μιας δραστηριότητας για λόγους
απόστασης από μια ζώνη στην οποία η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται.
2. Αν και 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 Α1-2 είναι μικρότερη από 1 χλμ, η εκτροφή όμως του
συγκεκριμένου είδους στην περιοχή εν δυνάμει και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί
να λειτουργήσει ευνοϊκά και να βελτιώσει τους τύπους οικοτόπων αλλά και τις βασικές
οικολογικές διεργασίες αυτών στην προστατευόμενη περιοχή, για τους όλους λόγους
που αναφέρονται αναλυτικά στα ανωτέρω σημεία 8 έως 10.
και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Να μην πραγματοποιηθεί επέκταση των υφιστάμενων σταυλικών εγκαταστάσεων.



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.



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 βοσκοτόπους εντός
των υγροτοπικών εκτάσεων 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.



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να προβεί σε αλλαγή του
εκτρεφόμενου ζώου.



Ο αριθμός των ζώων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20
βουβάλια ελευθέρας βοσκής (10 ισοδύναμα).



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, εκτός από βοηθητικούς χώρους.



Να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του ενδιαφερόμενου περιμετρική και εσωτερική (σε
κατάλληλες θέσεις του γηπέδου) δενδροφύτευση με ενδημικά δενδρώδη είδη της
περιοχής.
6) Γνωμοδότηση επί αιτήματος γνωμοδότησης του έργου «Έκδοση άδειας
εκτέλεσης γεώτρησης αρδευτικής χρήσης σε αντικατάσταση παλαιάς» του
Μωραΐτη Στέργιου στο αγρόκτημα Μητρικού του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις του ΤΔΦΠ του ΥΠΕΚΑ του ανωτέρω σημείου 3, 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 να γνωμοδοτήσουν θετικά για την υλοποίηση του έργου με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:
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Να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του ενδιαφερόμενου παράλληλη σφράγιση της
υφιστάμενης γεώτρησης.



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



Το βάθος της νέας γεώτρησης να είναι έως 250m, όπως και της υφιστάμενης προς
αντικατάσταση.



Η διάμετρος σωλήνωσης της νέας γεώτρησης να είναι 8 inch, όπως και της υφιστάμενης
προς αντικατάσταση.



Η παροχή της νέας γεώτρησης να είναι το μέγιστο έως 50m3/h, όπως και της
υφιστάμενης προς αντικατάσταση.



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση της έκτασης 100 στρεμμάτων του
ανατολικού τμήματος του ιδιόκτητου αγροτεμαχίου (αριθ. 56) συνολικής έκτασης 224
στρεμμάτων του ενδιαφερόμενου τα οποία βρίσκονται στο αγρόκτημα Μητρικού του
Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 57.050 m3 ετησίως.



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



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



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της νέας γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



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

Επίσης σημειώνεται η αναγκαιότητα διερεύνησης
καλλιεργούμενης έκτασης, με σύστημα στάγδην άρδευσης.

δυνατότητας

άρδευσης

της

7) Εισήγηση γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων του χειμάρρου Πλατανόρεμα στην
περιοχή Αμαξάδων – Κοπτερού του Δήμου Ιάσμου» στην Π.Ε Ροδόπης, από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Δ/νση Τεχνικών έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας 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 εισηγηθούν 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:


Να μην γίνει απομάκρυνση των υπαρχόντων και δη μεγάλης ηλικίας δέντρων (πλατάνια,
λεύκες, ιτιές κλπ) κατά μήκος του χειμάρρου, αντίθετα να υπάρξει ειδική μέριμνα για την
προστασία τους κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επιτρέπεται η απομάκρυνση μεγάλων
δένδρων μόνο εφόσον αυτά βρίσκονται εντός της κοίτης και εμποδίζουν την ροή των
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υδάτων μετά από σχετική υπόδειξη της Διεύθυνσης Δασών του Νομού Ροδόπης σε
συνεργασία με το ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.


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. Σε διαφορετική
περίπτωση να μην είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών.



Να ενημερωθεί ο ΦΔ εγγράφως για την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και να είναι
δυνατή η έναρξη αυτών μόνο παρουσία υπάλληλων του Φορέα Διαχείρισης.



Να μην γίνει απομάκρυνση της λοιπής αυτοφυούς υφιστάμενης παραποτάμιας
βλάστησης (επιπλέον της δενδρώδους βλάστησης που αναφέρεται παραπάνω), 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 (800 m3) να διατεθούν μόνο για τα ρήγματα και την ενίσχυση των
υπαρχόντων αναχωμάτων, κατόπιν σχετικής αδείας από την Κτηματική Υπηρεσία, και όχι
για την επέκταση υφιστάμενων αναχωμάτων ή την δημιουργία νέων.



Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου της
ορνιθοπανίδας και λοιπών ειδών (ερπετά, αμφίβια κλπ), δηλαδή εκτός της περιόδου από
αρχές Απριλίου έως και τα τέλη Αυγούστου.
8) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, έναντι τιμήματος χωρίς
δημοπρασία, του υπ. αρ 21β τεμαχίου έκτασης 8.000,00 m2 (ΕΓΣΑ 87) του
Αναδασμού Αγροκτήματος Σελίνου του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, στον
Γαλανόπουλο Ευάγγελο του Δημητρίου για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας
6 ΙΖ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2α του Ν.4061/2012 και τις τροποποιήσεις –
συμπληρώσεις αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της
συγκεκριμένης έκτασης για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας, μόνο με πρόχειρες σταυλικές
εγκαταστάσεις, δυναμικότητας (6 ΙΖ) με το παρακάτω σκεπτικό:
1. Mολονότι, 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 Β3-7 είναι 356m < 1 χλμ και από την ζώνη Α1-2 είναι 1.496m
μεγαλύτερη από 1 χλμ ταυτοχρόνως όμως, σύμφωνα με το σημείο 6, επιτρέπονται οι
εσταυλισμοί αιγοπροβάτων στην ζώνη Β3-7 (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 Α1-2 είναι 1.496m μεγαλύτερη από 1 χλμ

ii.

η ζώνη Β3-7 διέπεται από αυστηρότερο καθεστώς προστασίας από την ζώνη
Γ1-4.

και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Η κτηνοτροφική εγκατάσταση να αφορά πρόχειρο κατάλυμα και 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
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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.



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 6
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 μετά την κατασκευή της για κανένα λόγο, εκτός από βοηθητικούς χώρους.



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



Τόσο για την αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στο 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, εκτός και αν αυτή, λόγω του υλικού ή του χρώματός της,
αποδεδειγμένα εναρμονίζεται στον περιβάλλοντα χώρο και δεν προκαλεί δυσμενείς
συνθήκες σταυλισμού των ζώων.
9) Γνωμοδότηση επί του αιτήματος «Απόληψης επιφανειακού νερού από τον
Κόσυνθο Ποταμό για άρδευση» του Ζάρα Ευάγγελου του Αλεξίου στο αγρόκτημα
Αμαξάδων του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να γνωμοδοτήσουν αρνητικά για την
υλοποίηση του έργου / της δραστηριότητας για τους ακόλουθους λόγους:
1. Λόγω της απολήψιμης ποσότητας των 14.572 m3/έτος θα επέλθει σημαντική μεταβολή
στις διαθέσιμες ποσότητες υδάτων που απορρέουν διά του ποταμού Κοσύνθου στην
Λίμνη Βιστωνίδα, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο με αποτέλεσμα την αύξηση της
αλατότητας των υδάτων της με αρνητικές επιπτώσεις στα ενδημικά είδη γλυκού νερού
της λίμνης. Δηλαδή θα αλλοιωθούν οι βασικές οικολογικές διεργασίες και η απαιτούμενη
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οικολογική παροχή στο ποτάμιο οικοσύστημα και στο οικοσύστημα του τελικού αποδέκτη
που είναι η Λίμνη Βιστωνίδα.
2. Δεν αναφέρεται στην σχετική αίτηση η περίοδος άρδευσης και το είδος της καλλιέργειας
που θα αρδεύεται. Επίσης δεν προσδιορίζονται οι απαιτούμενες ποσότητες υδάτων
σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.16/6631/1989. Σημειώνουμε ότι σχεδόν δεν υπάρχει
επιφανειακή απορροή στον ποταμό Κόσυνθο την θερινή περίοδο και όταν υπάρχει αυτή
είναι ελάχιστη.
3. Ενδεχόμενη συναίνεση στην απόληψη επιφανειακού νερού από τον Κόσυνθο σε
συνδυασμό με την μη επαρκή απορροή του τους καλοκαιρινούς μήνες είναι βέβαιο ότι θα
οδηγούσε τον ενδιαφερόμενο στην υλοποίηση έργων στην κοίτη του ποταμού που θα
επιδείνωναν ακόμη περισσότερο τις οικολογικές διεργασίες των επηρεαζόμενων
οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών
10) Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Λειτουργία των (παραδοσιακών)
ιχθυοτροφείων των Λ/Θ Βάσσοβας, Ερατεινού, Αγιάσματος, Κεραμωτής από τον
Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κεραμωτής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του ΔΣ του ΦΔ ΕΠΑΜΑΘ αποφάσισαν ομόφωνα την επιστροφή του φακέλου της
ΜΠΕ του έργου λόγω των ελλείψεων και παρατηρήσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο
ανωτέρω σημείο 5. Επίσης σε μελλοντική επαναυποβολή του φακέλου του παρακαλούμε να
ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας καθώς και οι παρακάτω προτάσεις
μας για συγκεκριμένα προτεινόμενες παρεμβάσεις με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της
προστασίας της ευαίσθητης αυτής περιοχής:


Οι γέφυρες που περιγράφονται ότι θα κατασκευαστούν με πλάτος 5m και μήκος 12m,
προτείνεται να γίνουν με τη μορφή 2 ζωνών (ράγες), χωρίς κατάστρωμα για την
διέλευση των οχημάτων, ώστε να αποφευχθεί η σκίαση που είναι αποτρεπτικός
παράγοντας για την μετακίνηση των ιχθύων εντός του εσοδευτικού στομίου ή με
άλλον τεχνικά πρόσφορο τρόπο που να επιτρέπεται τη δίοδος φωτός κάτω από τις
γέφυρες.



Ο τύπος των ογκολίθων που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των
εσοδευτικών στομίων να μην αποτελούνται από ογκόλιθους μαρμάρων, αλλά από
άλλα κατάλληλα υλικά ώστε το δημιουργούμενο τοπίο να είναι συμβατό με το
υπάρχον τοπίο της περιοχής. Επίσης, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν
ογκόλιθοι μαρμάρων αυτοί δεν θα πρέπει να είναι ορατοί, με την χρησιμοποίηση
κατάλληλης και σταθερής μεθόδου και εργασιών κάλυψής τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση κατατεθειμένου σεναρίου ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ από τον
ανάδοχο «ORANGE» ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» του υποέργου
3: «Προβολή Προγράμματος και ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού έλαβαν γνώση των σεναριακών προτάσεων και μετά από
διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την πρόταση του Προέδρου του
Δ.Σ. και να εγκρίνουν το εν λόγω κατατεθειμένο σενάριο από τον ανάδοχο του έργου
«Προβολή Προγράμματος και ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας», «ORANGE»
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», με τίτλο «Ένας επίγειος παράδεισος,
δίπλα μας!» με τις εξής επισημάνσεις, οι οποίες και θα πρέπει να ενσωματωθούν από
πλευράς του αναδόχου:
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1. Στο ραδιοφωνικό σποτ θα πρέπει να προστεθεί αναφορά στην ύπαρξη των δύο
Κέντρων Πληροφόρησης, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν πάντοτε ως πρώτος
χώρος υποδοχής των επισκεπτών.
2. Στο τηλεοπτικό σποτ θα πρέπει να προστεθούν, πλάνα από αλιείς στην περιοχή της
Βιστωνίδας (ψαρότοπος Πόρτο Λάγος), να υπάρχουν πλάνα από τα πιο ενδεικτικά
είδη σε κάθε περιοχή πέραν των όσων είδη αναφέρονται στην πρόταση του
αναδόχου (π.χ. χαλκόκοτες, αγκαθοκαλημάνα, κολχικός φασιανός), ενώ στο τέλος
του σποτ να υπάρχει κείμενο με τα στοιχεία επικοινωνίας του Φ.Δ. (τηλ, δ/νση, site
και facebook)
Ο Φ.Δ. διατηρεί πάντοτε την επιφύλαξη το αντίστοιχο σενάριο (ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό) να
είναι δυνατό να αλλαχθεί ή τροποποιηθεί, εάν αυτό χρειαστεί κατά την κατάθεση του
αντιστοίχου δείγματος από τον ανάδοχο.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση κατατεθειμένης μακέτας διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο από
τον ανάδοχο «ORANGE» ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» του
υποέργου 3: «Προβολή Προγράμματος και ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού έλαβαν γνώση των σχεδίων των μακετών των
καταχωρήσεων και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την
πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και να εγκρίνουν το κατατεθειμένο σχέδιο μακέτας
διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο, από τον ανάδοχο του έργου «Προβολή
Προγράμματος και ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας», «ORANGE» ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», με τίτλο «Ένας επίγειος παράδεισος, δίπλα μας!», με
την επιφύλαξη να είναι δυνατό αυτή να αλλαχθεί ή τροποποιηθεί, εάν αυτό χρειαστεί κατά την
υποβολή του δείγματος από τον ανάδοχο.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
ενδιάμεσης έκθεσης της Β’ φάσης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το
έργο «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ασπονδύλων στην Περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(2012-2015)», 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 «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ασπονδύλων
στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την παραλαβή της ενδιάμεσης έκθεσης της Β΄ φάσης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να
επισπευσθούν οι εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της Β΄ φάσης έτσι ώστε να
καλυφθούν οι τυχόν καθυστερήσεις. Παράλληλα, η παραλαβή γίνεται υπό την
επιφύλαξη της αναγκαιότητας να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος τις αναγκαίες
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή άλλες αλλαγές στα παραδοτέα του έργου 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.
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.
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4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των
κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του
Εθνικού Πάρκου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των στοιχείων που δύναται
να συμπεριληφθούν στα παραδοτέα της Β΄ φάσης και ότι τα ανωτέρα στοιχεία θα
συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό των πιλοτικών δράσεων αποτροπής ζημιών,
αναφορικά με τη σχέση κόστους/οφέλους των μέτρων αυτών και κυρίως σε σχέση με την
αποτελεσματικότητάς τους αλλά και τον εμπλουτισμό γνώσεων που μπορούν αποκομίσουν
οι εργαζόμενοι στο Φ.Δ., καθώς επίσης, το ότι δεν τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και ο προϋπολογισμός του έργου, αποδέχθηκαν το αίτημα
παράτασης των παραδοτέων της Β΄ φάσης. Η τελική μορφή του χρονοδιαγράμματος του
έργου, γίνεται ως εξής:
 Α φάση : παραδοτέα 30 Αυγούστου 2013.
 Β φάση : παραδοτέα 31 Ιουλίου 2014.
 Γ φάση : παραδοτέα 31 Δεκεμβρίου 2014.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται τόσο
στο τεύχος της προκήρυξης, στην Τεχνική Προσφορά του και στη υπογεγραμμένη σύμβαση.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση κατάστασης πληρωμών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πληρωμής δαπανών που
πλήρωσε και πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει ο Φ.Δ. για την ομαλή λειτουργία του, με κύριο
και αντικειμενικό σκοπό την αποφυγή νομικών και λειτουργικών προβλημάτων που μπορεί
να προκύψουν στο ΦΔ από τη μη πληρωμή των δαπανών αυτών αλλά και την αποφυγή
ελλιπούς προστασίας των ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών του ΕΠΑΜΑΘ.
Συγκεκριμένα η κατάσταση δαπανών που πλήρωσε και πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει ο
Φ.Δ. για την ομαλή λειτουργία του για το τρέχον χρονικό διάστημα είναι οι:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COURIER
Ο.Τ.Ε. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ
Ο.Τ.Ε. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
COSMOTE
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Δ.Ε.Η.
ΦΟΡΟΣ 8% ,4%, 1%, 20%
ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Φ.Μ.Υ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ι.Κ.Α.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ
13 ΦΟΡΕΑ
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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