ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 5ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 30 Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σε
αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 5η/2013
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6884 / 23-5-2013 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. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Μωραϊτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση από το Δ.Σ. του Ισολογισμού χρήσης 2012 και έγκριση των
Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης
2012, όπως παρουσιάσθηκε από τον εκπρόσωπο του συμβαλλόμενου λογιστικού
γραφείου.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών
Καταστάσεων χρήσης 2012, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο του
συμβαλλόμενου λογιστικού γραφείου.
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2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη συμμετοχή του ΦΔ στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης με θέμα «Τουρισμός, Ελπίδα Στήριξης &
Ανάπτυξη της Οικονομίας – Η Επόμενη Μέρα».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε ότι, με επιτυχία και μέσα σε ένα
ιδιαίτερο κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2013, η ημερίδα του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, με θέμα «Τουρισμός, Ελπίδα Στήριξης &
Ανάπτυξη της Οικονομίας – Η Επόμενη Μέρα».
Η εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του ΕΒΕ Ξάνθης, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς του
τουρισμού και αποτελεί μέρος της εκστρατείας για την ενδυνάμωση του τουρισμού και την
αξιοποίηση των προοπτικών που υπάρχουν στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις
προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ ως στοιχείο προσέλκυσης οικοτουριστών.
Στην Ημερίδα συμμετείχε και ο ΦΔ με εισήγηση-παρουσίαση από τον Πρόεδρο του
Δρ. Μάνο Κουτράκη, ενώ παραβρέθηκε και τη διευθύντρια κα Μιχαηλίδου Δέσποινα.
Παρουσιάστηκαν οι αξίες του υγροτοπικού συστήματος της περιοχής αλλά και γενικότερα το
τουριστικό προϊόν που μπορεί να προσφέρει το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Επίσης, επισημάνθηκε ο ρόλος και η σημασία του ΦΔ στην περιοχή αναδεικνύοντας
την συμβολή του στην ενίσχυση της τουριστικής επισκεψιμότητας. Ο ΦΔ προσέφερε, την
επόμενη μέρα της Ημερίδας, ενημέρωση-ξενάγηση στους συμμετέχοντες δημοσιογράφους,
οι οποίοι επισκέφτηκαν τα υγροτοπικά συμπλέγματα του ΕΠΑΜΘ για παρατήρηση της
σπάνιας ορνιθοπανίδας. Προηγήθηκε ενημέρωση από τους ξεναγούς του ΦΔ, για τη
σπουδαιότητα και τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών στο Κέντρο Πληροφόρησης
Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την υλοποίηση της συνάντησης εργασίας της “Δασικής Ομάδας
Φύλαξης” του προγράμματος «LIFE NAT/GR/000638 - Διαφυλάσσοντας τον
Φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και
στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστατευτικής διαδρομής».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης έδωσε το λόγο στον κ. Βασίλειο Τερζή
υπάλληλο του ΦΔ ο οποίος ανέφερε στο ΔΣ ότι, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17
Μαΐου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών ΒιστωνίδαςΙσμαρίδας στο Πόρτο Λάγος η 1η Συνάντηση Εργασίας της “Δασικής Ομάδας Φύλαξης” στο
πλαίσιο του προγράμματος «LIFE NAT/GR/000638 - Διαφυλάσσοντας τον Φιννοσκανδικό
πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος
της Ευρωπαϊκής μεταναστατευτικής διαδρομής». Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΟΕ
και ο Φ.Δ. είναι ένας από τους εταίρους έχοντας αναλάβει την πραγματοποίηση περιπολιών
στη περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους Φορείς Διαχείρισης:
Δέλτα Έβρου και Λίμνης Κερκίνης, από τα Δασαρχεία: Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης,
Σιδηροκάστρου, Σουφλίου, από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης, από το Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, από την Αστυνομική
Διεύθυνση Ξάνθης/Γραφείο Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κάθε
συμβαλλόμενος εταίρος παρουσίασε τα συμπεράσματα από την πρώτη χρονιά υλοποίησης
του προγράμματος και τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Στα συμπεράσματα της
συνάντησης καταγράφηκε ότι ο ΦΔ είναι ο μόνος που υλοποίησε το 100% του έργου που
ανέλαβε.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για το πρόγραμμα FIGARO για την άρδευση ακριβείας, όπου
συμμετέχει η ΠΕΔ ΑΜΘ σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι, η Περιφερειακή Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, βάσει του υπ’ αρ. 292 / 23-52013 έγγραφού της, προσκάλεσε το ΦΔ στην Καβάλα, στην τακτική συνάντηση εργασίας του
έργου «FIGARO (Πλατφόρμα για την ευέλικτη και ακριβή άρδευση σε επίπεδο αγροτικής
καλλιέργειας/ Flexble and PrecIse IrriGation PLAtform to Improve FaRm Scale Water
PrOductivety). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει η ΠΕΔ-ΑΜΘ ως Εταίρος από την
έναρξη υλοποίησης του τον Οκτώβριο του 2012 και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το
FIGARO είναι ένα πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από τις πλέον
προηγμένες εταιρείες του κλάδου. Επίσης, συμμετέχουν σε αυτό οκτώ πανεπιστημιακοί και
ερευνητικοί φορείς, καθώς και η ΠΕΔ-ΑΜΘ και ο FAO (Παγκόσμιος Οργανισμός Γεωργίας).
Οι εταίροι προέρχονται από Ισραήλ, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Δανία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Από την Ελλάδα εκτός από την ΠΕΔ-ΑΜΘ, συμμετέχει το Τμήμα
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στην συνάντηση
παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα και οι προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα του
εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της εφαρμογής και διάδοσης τεχνικών
άρδευσης ακριβείας. Συγκεκριμένα το έργο περιελάμβανε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που
υποδεικνύει το βέλτιστο πρόγραμμα άρδευσης για κάθε χρονική στιγμή της καλλιέργειας.
Ένα πρωτόκολλο άρδευσης με ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες στον αγρό, ένα
σύστημα υδραυλικής παρακολούθησης του αγρού. Προσαρμογή του μοντέλου άρδευσης στα
ελληνικά δεδομένα καθώς και ένα μοντέλο βελτιστοποίησης της άρδευσης με το οποίο θα
προτείνεται ο καλύτερος τρόπος χρήσης του ηλεκτρονικού εργαλείου επιτυγχάνοντας την
ικανοποίηση της καλλιέργειας σε νερό με βάση το διαθέσιμο νερό.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού: «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού
υλικού και υλικού δημοσιότητας».
2. Την επιστροφή των κλειστών φακέλων των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των
υποψηφίων που αποκλείστηκαν κατά το ανωτέρω στάδιο αξιολόγησης.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού: «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και του
οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΘ», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι στα πλαίσια του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ», η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων στο πλαίσιο του
πρόχειρου διαγωνισμού: «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και του
οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΘ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. έδωσε το λόγο στο μέλος της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ κα. Μιχαηλίδου Δέσποινα, προκειμένου να
ενημερώσει αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ.
Η κα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης έκαναν την αποσφράγιση των κυρίως φακέλων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
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του συγκεκριμένου διαγωνισμού και στη συνέχεια αποσφράγισαν και κατέγραψαν τα
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, μη έχοντας όμως τον απαραίτητο χρόνο δεν προχώρησαν
στην αξιολόγησή τους.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Οριστική κατακύρωση στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Εκτίμηση των
επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων (Phalacrocorax carbo)
στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου» που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Εκτίμηση των επιπτώσεων της
αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) στην ιχθυοπανίδα
των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Εκτίμηση των επιπτώσεων της
αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) στην ιχθυοπανίδα των
λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου» στην προσφέρουσα «Μαρία Παναγιωτοπούλου»
με προϋπολογισμό 22.755,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έδωσαν εντολή για την
υπογραφή της σύμβασης.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Οριστική κατακύρωση στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια:
Εξοπλισμού πεδίου», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια: Εξοπλισμού πεδίου».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια: Εξοπλισμού πεδίου»
στην προσφέρουσα εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
«ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ» με προϋπολογισμό 21.150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
έδωσαν εντολή για την υπογραφή της σύμβασης.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση οικιοθελούς αποχώρησης της υπαλλήλου Ευαγγελίας Χαραλάμπους, ΠΕ
Βιολόγου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την αίτηση οικειοθελούς
παραίτηση της κας Χαραλάμπους Ευαγγελίας και να της ευχηθούν καλή τύχη στη νέα της
εργασία.
10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στο πλαίσιο
υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
A) ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πρόσληψης δυο ατόμων , με
σύμβαση ορισμένου χρόνου, α) ενός (1) Π.Ε Περιβαλλοντολόγου με γνώσεις Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος & Φυσικών Οικοσυστημάτων και β) ενός (1) Π.Ε Βιολόγων, με
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ενός έτους με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος
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και φυσικών οικοσυστημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής
(επίπεδο LOWER), γνώση Η/Υ, και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας. Αντικείμενο
των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα είναι και η συμμετοχή στην υλοποίηση των
προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης ειδών και βιοτόπων,
που θα υλοποιήσει ο Φ.Δ. στο πλαίσιο αντίστοιχων υποέργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο χρόνος
λήξης της σύμβασής θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.
Β) ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων για
την κάλυψη των θέσεων προς αντικατάσταση των αποχωρούντων υπαλλήλων, με δυο άτομα
και σύμβαση ορισμένου χρόνου, των ειδικοτήτων:
α) ενός (1) Δ.Ε Επόπτη Ξεναγού, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρακολούθηση – εποπτεία
& φύλαξη της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως
ακριβώς ορίζεται από το Ν. 2742 αρθρ. 15, όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των
αρμοδιοτήτων του Φ.Δ. είναι και η «επικουρία των αρμόδιων διοικητικών & δικαστικών
αρχών στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Παράλληλα, ο
συγκεκριμένος υπάλληλοι θα συνδράμει μαζί με Επιστημονικό προσωπικό κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης ειδών
και βιοτόπων, που θα υλοποιήσει ο Φ.Δ. στο πλαίσιο του ίδιου Τεχνικού Δελτίου
Προτεραιότητα θα έχουν οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. αντίστοιχων τίτλων σπουδών με την
ειδικότητά της προκηρυσσόμενης θέσης. Θα πρέπει να έχει στα απαιτούμενα προσόντα
την καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ώστε να ενημερώνει και τους επισκέπτες του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γνώση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας
Ο χρόνος λήξης της σύμβασής θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.
Ο χώρος απασχόλησή του θα είναι στο Κ.Π Δέλτα Νέστου, στην Κεραμωτή.
β) ενός (1) Π.Ε Βιολόγου όπου στα απαιτούμενα προσόντα θα διαθέτουν Μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών τουλάχιστον ενός έτους με ειδίκευση σε θέματα υγροτοπικών συστημάτων, η
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η γνώση Η/Υ και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄
κατηγορίας.
Ο υπάλληλος αυτής της ειδικότητας θα απασχολείται στο Κ.Π Λιμνών Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας, στο Πόρτο Λάγος και ο χρόνος λήξης της σύμβασής θα είναι ένα έτος από την
υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.
Για όλους τους υπαλλήλους η κάλυψη της μισθοδοσίας θα γίνεται από το εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίου του Φ.Δ. στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Οριστική κατακύρωση στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα
παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ» στην προσφέρουσα Ένωση «Ν. Γούναρη- Κ.
Κόντου, Φ. Φασούλα – Ν. Μάντζιου, Γ. Λουβιτάκη» με προϋπολογισμό 36.838,50 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έδωσαν εντολή για την υπογραφή της σύμβασης.
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12o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Λοιπά θέματα»
Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Η βιοποικιλότητα του Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του ΔΣ, ότι ο διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Η
βιοποικιλότητα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που διοργάνωσε ο
ΦΔ για μαθητές δημοτικού στέφθηκε με επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ζωγραφιών
που κατατέθηκαν, καθώς επίσης, και του χρονικού διαστήματος που έλαβε χώρα. Η
βράβευση των καλύτερων ζωγραφιών θα γίνει 8 Ιουνίου 2013 σε αίθουσα του Εξωραϊστικού
Πολιτιστικού Συλλόγου Πόρτο Λάγος η οποία διατέθηκε στο ΦΔ για το σκοπό αυτό. Ο
διαγωνισμός έφερε σίγουρα πιο κοντά την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα με το ΦΔ,
πράγμα απαραίτητο για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους ιδιαίτερα
της περιοχής ευθύνης του ΕΠΑΜΑΘ. Αξίζει ο ΦΔ να ευχαριστήσει τους χορηγούς των
βραβείων «Βιβλιοπωλείο Παρασχίδη» και την εταιρεία «ZOOM ART» από την Ξάνθη που
άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φ.Δ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στην
επιτροπή αξιολόγησης των ζωγραφιών που την απαρτίζουν: ο κ. Χαϊτίδης Δημήτριος μέλος
του ΔΣ του ΦΔ, η κα Κική Χριστοδούλου, ιστορικός τέχνης-μουσειολόγος και η κα Λίτα
Μαυρογένη, ζωγράφος-διευθύντρια Παιδικού Μουσείου «ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ». Κλείνοντας ο
Πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες θα έχουν ακόμη
μεγαλύτερη επιτυχία και κάλεσε όλα τα μέλη του ΔΣ του ΦΔ να συνδράμουν δυναμικά σε
αυτό.
13o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) Έγκριση Επιστολής Απάντησης στο έγγραφο με θέμα: «Διαδρατικός Αγωγός
(ΤΑΡ) – Αποδοχή της Προτεινόμενης χάραξης και παροχή πληροφοριών για
εμπλοκή με υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές», που αφορά το έργο
«Διαδρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση αποστολής εγγράφου με το άνωθεν περιεχόμενο στον Διαδρατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου (TAP).
2) Γνωμοδότηση επί της ανέγερσης βιοτεχνίας παραγωγής συσσωματωμάτων
ξύλου (pellet) των Γεωργίου και Δημητρίου Ζυγούλα στις Πηγές του Δήμου Νέστου
της Π.Ε Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η ανέγερση βιοτεχνίας παραγωγής συσσωματωμάτων ξύλου (pellet) στην
συγκεκριμένη έκταση με τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται
στις Πρότυπές Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Έργου:


Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της
μονάδας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
παραγόμενος θόρυβος.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση των
μηχανημάτων, να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία, να φυλάσσονται και να
παραδίδονται με πιστοποιητικά παραλαβής.



Όλα τα απόβλητα της μονάδας και τυχόν χημικά απόβλητα (υποπροϊόντα
συγκολλητικής ουσίας) να συγκεντρώνονται σε εδικούς κάδους – χώρους εντός της
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μονάδας μέχρι την διάθεσή τους και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους από το νόμο
φορείς με πιστοποιητικά παραλαβής.


Να ληφθούν ειδικά μέτρα περιορισμού (συγκέντρωσης) της σκόνης, ιδιαιτέρως σε
περίπτωση που η μονάδα συμπεριλαμβάνει εγκαταστάσεις θρυμματισμού ξύλου
(σπαστήρες).



Οποιαδήποτε απορρίμματα προκύπτουν να συγκεντρώνονται και να μεταφέρονται σε
Χ.Υ.Τ.Α. ή στους πλησιέστερους αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.



Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με αυτόχθονα δενδρώδη και
θαμνώδη ταχυαυξή είδη για την μείωση τόσο του επίπεδου θορύβου, της σκόνη αλλά
και τις οπτικής όχλησης.



Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου να διατηρείται καθαρός και να δημιουργηθούν
χώροι πρασίνου, όπου αυτό είναι εφικτό, με αυτόχθονα είδη.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

3) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του έργου «Αξιοποίηση
Υφιστάμενης Αρδευτικής Γεώτρησης (Ανανέωση Άδειας Χρήσης)» της ομάδας του
Φαλή Χρήστου του Κων/νου, στο αγρόκτημα Παραδημής –Θέση: «Μικρό Καβάλο»
- Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης με συντεταγμένες
Χ=606914, Ψ=4539143 (ΕΓΣΑ ‘87).
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
τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 238,883 στρ. τα οποία βρίσκονται στο αγρόκτημα Παραδημής –Θέση: «Μικρό
Καβάλο» - Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 123.027m3 ετησίως.



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



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



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)



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

4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Αξιοποίηση Υφιστάμενης Αρδευτικής Γεώτρησης (Ανανέωση Άδειας Χρήσης)»
της ομάδας του Τζελαρά Ιωάννη του Πέτρου, στην κτηματική περιοχή Γλυφάδας –
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Θέση: «Κουτάλα» - Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης με
συντεταγμένες Χ=606349, Ψ=4535437 (ΕΓΣΑ ‘87).
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 και με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:


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



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 365,690 στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Γλυφάδας –Θέση:
«Κουτάλα» ή - Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 188.423m3 ετησίως.



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



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



Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)



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

5) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
του υπ’ αριθμ. 250 τεμαχίου 22.000 m2 του Αναδασμού του Αγροκτήματος
Ποταμιάς του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης στον Πιστικό Πέτρο του Αγγελή,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

6) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 702/2 τεμαχίου 6000 m2 του αγροκτήματος Αναδασμού
Αβάτου έτους 2003-2006 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης στην Διαμαντίδου
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Παναγιώτα του Χαραλάμπους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012,
με σκοπό την ίδρυση κτηνοτροφικής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας στην συγκεκριμένη έκταση με τις εξής
προϋποθέσεις:


Η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής μονάδας να μην υπερβαίνει τα 200 ισοδύναμα
ζώα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω σημείο 2.



Για την ανέγερση της κτηνοτροφικής μονάδας θα ακολουθηθεί η διαδικασία της
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και
κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1α του β σχετικού: «Για όλα τα
επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, έργα και
δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην
παρούσα».

7) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 630α τεμαχίου 4000 m2 του Αναδασμού του αγροκτήματος
Βελόνης έτους 1991-1995 του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης στην Γεωργιάδου
Ελένη του Μιχαήλ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την
εγκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων 10 ισοδυνάμων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων στην συγκεκριμένη έκταση με την
εξής προϋπόθεση:


Για την ανέγερση των σταυλικών εγκαταστάσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία της
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και
κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1α του β σχετικού: «Για όλα τα
επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, έργα και
δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην
παρούσα».

8) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
των υπ’ αριθμ. 476 & 545 τεμαχίων έκτασης 25.125 m2 & 27.266 m2 αντίστοιχα του
Αναδασμού του Αγροκτήματος Πολύσίτου του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης
στον Κασέρη Κων/νο του Αθανασίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων στις συγκεκριμένες εκτάσεις
με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:


Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
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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

9) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης έως τρία (3) έτη κατά χρήση, του υπ’
αριθμ. 249 τεμαχίου περίπου 10.675 m2 του Αναδασμού του Αγροκτήματος
Ποταμιάς του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, που μισθωνόταν σε κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες τα τελευταία πέντε έτη (5) στην Σαμαρά Σοφία για γεωργική
χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η γεωργική χρήση 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

10)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης έως τρία (3) έτη κατά χρήση, του
τεμαχίου έκτασης περίπου 18.563 m2 της περιοχής Νέου Ερασμίου του Δήμου
Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης, που μισθωνόταν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα
τελευταία πέντε έτη (5) στον Γιαννακούδη Μιχαήλ για γεωργική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η γεωργική χρήση 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

Σχετικά σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ στην ζώνη Β3-5
επιτρέπεται μόνον: «ΙΙ.3.6. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσεων, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.4. (σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις κατευθύνσεις
της κείμενης νομοθεσίας)», δεν επιτρέπεται δηλαδή η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων.
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11)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης έως τρία (3) έτη κατά χρήση, του
τεμαχίου έκτασης 49.976,98 m2 της περιοχής Κυψέλης - Εξοχής του Δήμου
Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης, που μισθωνόταν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα
τελευταία πέντε έτη (5) για γεωργική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η γεωργική χρήση 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.

12)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης έως τρία (3) έτη κατά χρήση, του
τεμαχίου έκτασης 25.644,894 m2 της περιοχής Κυψέλης - Εξοχής του Δήμου
Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης, που μισθωνόταν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα
τελευταία πέντε έτη (5) για γεωργική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η γεωργική χρήση 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.

13)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
56 τεμαχίου έκτασης 827,02 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους 1962
του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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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14)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
56 τεμαχίου έκτασης 2.152,48 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

15)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
57β τεμαχίου έκτασης 1.763,34 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

16)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
58β τεμαχίου έκτασης 4.743,29 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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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17)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
56 τεμαχίου έκτασης 2.152,49 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

18)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
56 τεμαχίου έκτασης 2.590,36 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

19)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
1042 τεμαχίου έκτασης 28.313,12 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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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20)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
1042 τεμαχίου έκτασης 29.982,67 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

21)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
889 τεμαχίου έκτασης 49.970,92 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

22)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
889 τεμαχίου έκτασης 59.914,53 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.
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Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή
βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών

23)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
892 τεμαχίου έκτασης 29.986,54 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

24)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
889 τεμαχίου έκτασης 95.536,52 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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

25)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
56 τεμαχίου έκτασης 4.935,32 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.
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Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

26)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
57β τεμαχίου έκτασης 2.620,94 m2 (ΕΓΣΑ 87) Σ.Δ αγροκτήματος Π. Ολβίου έτους
1962 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

27)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
10 τεμαχίου έκτασης 10.027,13 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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.

28)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
10 τεμαχίου έκτασης 10.051,50 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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
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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

29)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
10 τεμαχίου έκτασης 14.004,63 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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

30)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
10 τεμαχίου έκτασης 10.034,08 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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

31)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
10 τεμαχίου έκτασης 10.009,56 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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
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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

32)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
1044 τεμαχίου έκτασης 98.943,779 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής
ετών 1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια
αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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

33)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
892 τεμαχίου έκτασης 63.431,883 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής ετών
1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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

34)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
1044 τεμαχίου έκτασης 13.912,139 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Κυψέλης - Εξοχής
ετών 1981-1986 του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια
αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην συγκεκριμένη έκταση
με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:
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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

35)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, τμήματος του υπ. αρ
10 τεμαχίου έκτασης 12.000,69 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Ορφανού έτους 1966 του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων 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

36)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, του υπ. αρ 21β
τεμαχίου έκτασης 8.563,93 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Σελίνου έτους 1992 του Δήμου
Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης για την χρήση του ως βοσκότοπος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η βόσκηση στην συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
37)
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση, του υπ. αρ 21γ
τεμαχίου έκτασης 8.519,34 m2 (ΕΓΣΑ 87) αναδασμού Σελίνου έτους 1992 του Δήμου
Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης για την χρήση του ως βοσκότοπος και για την
καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι στην συγκεκριμένη έκταση:
α)επιτρέπεται η βόσκηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β)επιτρέπεται η γεωργική χρήση με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο 3, 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.

19



Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Οριστική κατακύρωση στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού: «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 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ερπετών – Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ερπετών – Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ» στην προσφέρουσα Ένωση «Δ.
Μπούσμπουρα / Α. Σπυρίδη – Β. Κουτάλου» με προϋπολογισμό 55.350,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έδωσαν εντολή για την υπογραφή της σύμβασης.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος περιπολιών επόπτευσης Ιουνίου 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για τον μήνα Ιούνιο 2013, όπως παρουσιάστηκε.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για το υπ’ αρ. 104519 / 29-5-2013 έγγραφο-απάντηση της
Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ αναφορικά με την επίσπευση των διαδικασιών
υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Φ.Δ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι ο ΦΔ έλαβε το υπ’ αρ.
104519 / 29-5-2013 έγγραφο-απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα:
«Επίσπευση διαδικασιών υλοποίησης ενταγμένων έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ», ως απάντηση
στο υπ’ αρ. 6768 / 24-4-2013 έγγραφο του Φ.Δ. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ τα
υποέργα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο: «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ», των οποίων ο προϋπολογισμός όπως διαμορφώνεται τελικά
δεν απαιτεί διενέργεια τακτικού διαγωνισμού, μπορούν άμεσα να προκηρυχτούν και να
ανατεθούν με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Η τροποποίηση του Τεχνικού
Δελτίου με μείωση των προϋπολογισμών και αντίστοιχη προσαρμογή του φυσικού
αντικειμένου και των χρονοδιαγραμμάτων μπορεί να γίνει σε επόμενη φάση.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών», που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού της
Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής έργων του ΦΔ., για τη διαδικασία
παραλαβής του έργου: «Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών».
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, ανάλογα και με τη χρηματοδότηση
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πληρωμής ανελαστικών δαπανών Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πληρωμής ανελαστικών
δαπανών ΦΔ 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 ελλειμματικής προστασίας των ευαίσθητων προστατευόμενων
περιοχών του ΕΠΑΜΑΘ.
Συγκεκριμένα οι ανελαστικές δαπάνες ΦΔ που εγκρίνονται για το τρέχον χρονικό διάστημα
είναι οι:
1 ΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
2 ΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
3 ΤΣΜΕΔΕ ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
5 ΟΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
6 ΟΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
7 ΔΕΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
8 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
9 ΦΜΥ Β ΔΙΜΗΝΟΥ
10 ΦΟΡΟΙ 8% ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
11 ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΤΖΙΠ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

5.975,30
6.015,50
784,06
748,06
240,50
136
523
100
1.437,20
208
2.215,61
18.383,23

6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών εντός του ΕΠΑΜΑΘ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι στο πλαίσια εφαρμογής
του ετήσιου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τμήμα της
οποίας αποτελεί και το ΕΠΑΜΑΘ, παρατηρείται για δεύτερη συνεχή χρονιά καθυστέρηση
εφαρμογής προληπτικής καταπολέμησης η οποία συνάδει με τους οικολογικούς τρόπους
καταπολέμησης. Ήδη, το πρόβλημα όχλησης των κουνουπιών στις περιοχές ευθύνης του
ΕΠΑΜΑΘ είναι ιδιαιτέρως έντονο. Εξαίρεση αποτέλεσε ο ψεκασμός με το εντομοκτόνο
επαφής Desis στις 5 Αυγούστου.
7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Υποβολή αιτήματος για έκδοση
απασχόλησης.

ΚΥΑ

για

την

έγκριση

υπερωριακής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης του
Προέδρου του Δ.Σ., αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξασφάλισης έγκρισης από το
ΥΠΕΚΑ πληρωμής δαπανών που απορρέουν από την αναγκαία παρουσία προσωπικού τα
Σαββατοκύριακα ή τις αργίες για την διαρκή, χωρίς χρονικά κενά, φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ. Τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο
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του Δ.Σ. να στείλει σχετικό έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ με το οποίο θα ζητείται η έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΦΔ που θα απασχοληθεί :
1. στα προγράμματα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ, προκειμένου
να αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες (λαθροθηρίας, αμμοληψιών, αποψίλωσης,
αλιείας κ.α.).
2. στα προγράμματα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης πολιτών, με την υλοποίηση δράσεων
ξενάγησης, ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, και
3. στα προγράμματα επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων στο
πλαίσιο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43 και 79/409 και της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η
φύση του προγράμματος απαιτεί : α) συνεχόμενες ημέρες παρουσίας στο πεδίο και β) τη
διεξαγωγή των εργασιών πεδίου ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες που
θα επιτρέπουν την άντληση των καλύτερων δυνατόν αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με τα σχέδια υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων οι αναγκαίες ώρες
υπερωριακής απασχόλησης ανά τμήμα του ΦΔ για το χρονικό διάστημα Ιούλιος –
Δεκέμβριος 2013, είναι:
Διεύθυνση

Αριθμός Υπαλλήλων

Τμήμα ολοκληρωμένης προστασίας
& διαχείρισης περιβάλλοντος
Τμήμα Επόπτευσης φύλαξης &
εφαρμογών διαχείρισης
Τμήμα
Πληροφόρησης
δημοσιότητας & εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Ώρες υπερωρίας
Δεκέμβριος 2013)

3

288

6

576

1

96

(Ιούλιος-

960

Επίσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας του προσωπικού του ΦΔ να ζητηθεί η
εξέταση αιτήματος για καταβολή επιδόματος «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» και στο
προσωπικό επόπτευσης – φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας
Ισμαρίδας.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

22

