ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 5ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 30 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., σε
αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 5η/2012
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5260 / 23-5-2012 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. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Μωραΐτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 Κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, Δασολόγος-Ορνιθολόγος,
επιστήμονας Δ.Σ.

αναπληρωτής

ειδικός
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Επικύρωση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του
πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Καθαριότητα των κτιρίων του Φ.Δ. (Κέντρο
Πληροφόρησης Λιμών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας & Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα
Νέστου) και την περιποίηση του αύλειου χώρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Οργάνωση της
λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας
και του Φορέα Διαχείρισης της» στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ., για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Καθαριότητα των κτιρίων του
Φ.Δ. (Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας & Κέντρο Πληροφόρησης
Δέλτα Νέστου) και την περιποίηση του αύλειου χώρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας».

2ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού προμήθειας: α) Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού γραφείων, β)
Προμήθεια στολών ένδυσης προσωπικού, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης
«Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα Διαχείρισης της» στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση των αποτελεσμάτων του
πρακτικού αξιολόγησης Νο 1, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ αναφορικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια α) Τμήμα 1:
Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού γραφείου και Τμήμα 2: Προμήθεια στολών
ένδυσης προσωπικού και να προχωρήσουν στο άνοιγμα των φακέλων των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων και αφού αξιολογηθούν τυχόν
ενστάσεις από την Επιτροπή Ενστάσεων.

3ο Θέμα: Ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.
α) Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Το λόγο έλαβε ο Τερζής Βασίλειος υπάλληλος του ΦΔ ο οποίος παρουσίασε τα
αποτελέσματα των εκδηλώσεων τα οποία διοργάνωσε ή συμμετείχε ο Φ.Δ. στο πλαίσιο
εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων με
θέμα «Υγρότοποι και Τουρισμός – Μια Θαυμάσια Εμπειρία». Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις
αρχικά είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όμως
λόγω κακών καιρικών συνθηκών αναβλήθηκαν.
Αναλυτικότερα η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Λίμνη Ισμαρίδα σε
συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας και τη συμμετοχή του
Δημοτικού σχολείου Ν. Σιδηροχωρίου της ΠΕ Ροδόπης. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά παιχνίδια, να κάνουν παρατήρηση πουλιών, ποδηλασία,
να αναδείξουν τις ικανότητές τους στην τοξοβολία και να παίξουν περιβαλλοντικά παιχνίδια.
Παράλληλα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκε εργασία της κ. Κυριακής Χαραλαμπίδου και του
κ. Δημητρίου Τσιάνη, υπαλλήλων της ΠΕ Ξάνθης, με θέμα την προστασία της
βιοποικιλότητας στα πλαίσια του προγράμματος «Reverse».
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Στη δεύτερη εκδήλωση συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία Χρυσοχωρίου και Ν. Καρυάς
της ΠΕ Καβάλας, όπου στο μαγευτικό τοπίο του Παραποτάμιου Δάσους Νέστου και κάτω
από τους ήχους των πουλιών και της ροής του ποταμού τα παιδιά έπαιξαν περιβαλλοντικά
παιχνίδια, έκαναν πεζοπορία, ποδηλασία, τοξοβολία και canoe kayak, έμαθαν για την
μοναδικότητα της περιοχής που ζουν και στο τέλος γεύτηκαν τα εδέσματα που ετοίμασε και
πρόσφερε ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ν. Καρυάς «Πινελιές Ζωής».
Αρωγοί στις δύο εκδηλώσεις ήταν ο κ. Ηλίας Μιχαηλίδης από την εταιρεία «Οικοδράσεις
Νέστου ΕΠΕ – Riverland» και ο κ. Δαμιανός Κουζινόπουλος από την εταιρεία Nestosplus,
που με την πολυετή εμπειρία και τον εξοπλισμό τους έδωσαν τη δυνατότητα στους μικρούς
μαθητές να ασχοληθούν με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, τους οποίους
ευχαριστούμε πολύ.
Στη συνέχεια ο κ. Τερζής Βασίλειος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Φ.Δ. στην
παρουσίαση Σχολικών Προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Ο Φ.Δ.
συνεχίζοντας την επιτυχημένη προσπάθεια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών
και ενηλίκων στις ΠΕ Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και την τεράστια οικολογική του σημασία, συμμετείχε για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά στο Διήμερο Παρουσίασης Σχολικών Προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ξάνθης. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Μαΐου 2012 στα
πλαίσια των Γιορτών Νεολαίας του Δήμου Ξάνθης, που σηματοδοτούν τη λήξη του σχολικού
έτους.
Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης είχε την ευκαιρία, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Βιοποικιλότητας και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εθνικών Πάρκων που εορτάζονται 22 και
24 Μαΐου αντίστοιχα, να ενημερώσει τα παιδιά αλλά και το κοινό, για τη σπουδαιότητα της
βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΑΘ, καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης των
Εθνικών Πάρκων τα οποία θεσπίστηκαν για να διαφυλάξουν τα σημαντικότερα τμήματα του
φυσικού περιβάλλοντος κάθε χώρας και να δώσουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να τα
γνωρίσει και να τα μελετήσει έτσι ώστε να βελτιώσει και τη δική του ζωή.
Από το περίπτερο του Φορέα Διαχείρισης στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης πέρασαν
περίπου 700 παιδιά, τα οποία έπαιξαν περιβαλλοντικά παιχνίδια και μέσα από ερωτήσεις
έμαθαν για τα σπάνια είδη που ζουν στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΑΘ, όπως το Τσακάλι, η
Αγκαθοκαλημάνα, ο Κολχικός Φασιανός, η Θρίτσα της Βιστωνίδας, κ.ά.. Στη συνέχεια
κατασκεύασαν με κολάζ το Εθνικό Πάρκο που ονειρεύονται και θέλουν να κληροδοτήσουν
στις επόμενες γενιές και τέλος έμαθαν απλούς και εύκολους τρόπους προστασίας και
διατήρησης των βιοτόπων που ζουν τα σπάνια αυτά είδη.
Στο τέλος της εκδήλωσης αυτής, μετά από την απροσδόκητα μεγάλη συμμετοχή των
μαθητών και του κοινού, οι δάσκαλοι, τα παιδιά και το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
αντάλλαξαν ευχές για ένα καλό καλοκαίρι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα
σχολική χρονιά. Βέβαια, ο Φορέας Διαχείρισης θα συνεχίσει την προσφορά του για την
προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από παρόμοιες
εκδηλώσεις και δράσεις, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από τα Κέντρα Πληροφόρησης
Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος και Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αλλά και όλα τα μέλη του ΔΣ έδωσαν συγχαρητήρια στο
προσωπικό του Φ.Δ. για την επιτυχία των εκδηλώσεων, ειδικά αυτή της Ξάνθης στην οποία
συνέβαλε αποφασιστικά και ο κ. Νίκος Γερμαντζίδης, από την Διεύθυνση Α’/θμιας
εκπαίδευσης και μέλος του Δ.Σ.
β) Σχέδιο Επόπτευσης – Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Το λόγο πήρε ο Μπερμπερίδης Θεόδωρος, υπάλληλος του Φ.Δ. ο οποίος ενημέρωσε τα
μέλη του ΔΣ, παρουσιάζοντας περιληπτικά την δομή, τους βασικούς άξονες και το
περιεχόμενο του προς σύνταξη «Σχεδίου Επόπτευσης – Φύλαξης της Προστατευόμενης
Περιοχής Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης». Επίσης, παρουσίασε
περιληπτικά ορισμένα αποτελέσματα της επόπτευσης – φύλαξης του Εθνικού Πάρκου για το
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χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 15/5/2012 και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν τις
περιπολίες, τις συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες, αλλά και τον αριθμό των παράνομων
δραστηριοτήτων που καταγράφηκαν:
ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
1/1/2012 Έως
Περίοδος
15/5/2012
80
Προγραμματίστηκαν
55
Εκτελέστηκαν
25
Ακυρώθηκαν
68,75%
Ποσοστό εκτέλεσης
4.745
Χιλιόμετρα
Εξωτερικές συνεργασίες
1/1/2012 Έως
Περίοδος
15/5/2012
16
Προγραμματίστηκαν
10
Εκτελέστηκαν
6
Ακυρώθηκαν
62,50%
Ποσοστό εκτέλεσης

Λαθ
ροθη
ρίες
Αριθμός
(Σύνολο)
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ
Ανατολικό
Ανάχωμα
Νέστου
Δυτικό Ανάχωμα
Νέστου
Λιμνοθάλασσες
Νέστου

Παράνομες Δραστηριότητες
1/1/2012 Έως 15/5/2012
Νεκ Αυθαί
Λαθρο Αμμο
Σκο
ρά
ρετες
ϋλοτο ληψίε υπίδ ζώ κατασ
μίες
ς
ια
α
κευές

Λαθρα
λιεία

Υγρά
απόβ
λητα

Πυρκ
αγιές

4

24

7

7

29

19

3

1

0

3
1

6
18

1
6

2
5

20
12

0
41

3
0

1
0

0
0

0

9

0

2

4

0

0

0

0

1

6

6

3

2

7

0

0

0

0

3

0

0

5

34

0

0

0

Επίσης, παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του ΔΣ την διαδικασία καταγραφής και τήρησης
των δεδομένων που αφορούν τις παράνομες δραστηριότητες σε έντυπη μορφή, σε βάση
δεδομένων, καθώς και την αποτύπωση αυτών σε εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε προς συζήτηση στα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. το πρώτο από τα
εκτός ημερησίας θέματα γιατί άπτετε άμεσα των μελετών που θα συζητηθούν κατά την
παρούσα συνεδρίαση. Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος θέματος και των
γνωμοδοτήσεων θα εξεταστούν τα λοιπά θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
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1ο Θέμα εκτός ημερησίας: Ενιαία αντιμετώπιση των εγκαταστάσεων εκτροφής
σαλιγκαριών στην περιοχή ευθύνης του ΕΠ ΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. μετά την εισήγηση για το θέμα αναγνώρισαν την αναγκαιότητα
συνολικής απόφασης για το θέμα της εγκατάστασης εκτροφείων σαλιγκαριών εντός του
Εθνικού Πάρκου και αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:
Το Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Την υπ. αριθμ 1958/2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ, ή οποία κατατάσσει την εκτροφή
σαλιγκαριών στην 7η ομάδα – αρ. 11- «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
2. Την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008) σύμφωνα με το άρθρο 3
της οποίας επιτρέπεται: (α)Στην ζώνη Γ1 «ΙΙΙ.1.3. Η εγκατάσταση καθετοποιημένων
πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων έως 200 ισοδυνάμων ζώων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, το γήπεδο της δραστηριότητας, να απέχει κατ΄
ελάχιστο 1 χλμ. από τα όρια των ζωνών A και Β.» και (β) στην ζώνη Β3 «ΙΙ.3.10. Οι
εσταυλισμοί αιγοπροβάτων, ίππων και βοοειδών, έως και υποκατηγορίας 3, κατηγορίας
δεύτερης της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332)».
3. Το άρθρο 4, παρ. 6, της υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008),
σύμφωνα με το οποίο: «6. Για νεοεμφανιζόμενα έργα και δραστηριότητες που δεν
αναφέρονται στις παραγράφους των άρθρων 3 και 4 της παρούσας κοινής υπουργική
απόφαση, καθώς και για ζητήματα που αναφύονται ως προς την υπαγωγή ή μη έργων
και δραστηριοτήτων στις ως άνω διατάξεις, θα αποφαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης με
Απόφασή του, μετά από συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 7 της
παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης».
4. Ότι οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών είναι μια νεοεμφανιζόμενη δραστηριότητα στην
περιοχή.
5. Ότι η εκτροφή σαλιγκαριών δεν είναι καθ’ αυτού κτηνοτροφική δραστηριότητα με την
στενή έννοια του όρου, αλλά είναι μια αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.
6. Ότι η εκτροφή σαλιγκαριών δεν προκαλεί της ίδιας μορφής επιπτώσεις (λύματα,
απόβλητα, οσμές κλπ) και οχλήσεις στην προστατευόμενη περιοχή με τις υπόλοιπές
κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αλλά είναι πολύ ήπιας μορφής δραστηριότητα, αντίστοιχη
με αυτή της δυναμικής γεωργίας.
Επιτρέπεται,
1. Κατ’ εξαίρεση, η εγκατάσταση μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών στο σύνολο των
Ζωνών Γ και Δ1 της υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (μέχρι την τροποποίηση
της), με την προϋπόθεση της προηγούμενης γνωμοδότησης του Φορέα
Διαχείρισης, σε όλα τα στάδια αδειοδότησης.
2. Κατ’ εξαίρεση, η εγκατάσταση μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών ανοικτού τύπου
στις Ζώνες Β1, Β3 και Β5 της υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (μέχρι την
τροποποίηση της), με την προϋπόθεση της προηγούμενης γνωμοδότησης του
Φορέα Διαχείρισης, σε όλα τα στάδια αδειοδότησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
4ο Θέμα: «Γνωμοδοτήσεις επί μελετών».
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1)

ΤΕ «Εγκατάστασης μονάδας ανοικτού εκτροφείου σαλιγκαριών ολοκληρωμένου
βιολογικού κύκλου» της Τσαπάρα Δήμητρας & Σία στο αγρόκτημα Μυρωδάτου
του Δ. Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι διαφορετικό από το Helix Aspersa
(εδώδιμο είδος) και σε καμία περίπτωση να μην εισαχθεί ξενικό είδος στην περιοχή.



Να είναι πιστοποιημένο το είδος που θα εισάγεται για εκτροφή και αναπαραγωγή.



Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την
αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.



Τα εξωτερικά και εσωτερικά δίχτυα να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο και να
συντηρούνται τακτικά από τον φορέα του έργου, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή
εντός της εγκατάστασης ειδών της άγριας πανίδας και της ορνιθοπανίδας, τα οποία δεν
θα μπορούν να διαφύγουν με αποτέλεσμα την θανάτωσή τους.



Συνιστάται η διατροφή των σαλιγκαριών να πραγματοποιείται με καλλιεργούμενα είδη
φυτών της περιοχής.

2)

ΤΕ για το έργο «Εγκατάσταση μονάδας ανοικτού εκτροφείου σαλιγκαριών
ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου» του Τσαουσέλη Παναγιώτη του Δημητρίου
στην περιοχή Αγίου Αθανασίου του Δ. Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι διαφορετικό από το Helix Aspersa
(εδώδιμο είδος) και σε καμία περίπτωση να μην εισαχθεί ξενικό είδος στην περιοχή.



Να είναι πιστοποιημένο το είδος που θα εισάγεται για εκτροφή και αναπαραγωγή.



Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την
αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.



Τα εξωτερικά και εσωτερικά δίχτυα να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο και να
συντηρούνται τακτικά από τον φορέα του έργου, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή
εντός της εγκατάστασης ειδών της άγριας πανίδας και της ορνιθοπανίδας, τα οποία δεν
θα μπορούν να διαφύγουν με αποτέλεσμα την θανάτωσή τους.



Συνιστάται η διατροφή των σαλιγκαριών να πραγματοποιείται με καλλιεργούμενα είδη
φυτών της περιοχής.

3)

ΤΕ για το έργο «Εγκατάσταση μονάδας ανοικτού εκτροφείου σαλιγκαριών
ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου» του Μ. Πατρικίου και ΣΙΑ ΟΕ στην περιοχή
Αγίου Αθανασίου του Δ. Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:
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Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι διαφορετικό από το Helix Aspersa
(εδώδιμο είδος) και σε καμία περίπτωση να μην εισαχθεί ξενικό είδος στην περιοχή.



Να είναι πιστοποιημένο το είδος που θα εισάγεται για εκτροφή και αναπαραγωγή.



Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την
αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.



Τα εξωτερικά και εσωτερικά δίχτυα να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο και να
συντηρούνται τακτικά από τον φορέα του έργου, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή
εντός της εγκατάστασης ειδών της άγριας πανίδας και της ορνιθοπανίδας, τα οποία δεν
θα μπορούν να διαφύγουν με αποτέλεσμα την θανάτωσή τους.



Συνιστάται η διατροφή των σαλιγκαριών να πραγματοποιείται με καλλιεργούμενα είδη
φυτών της περιοχής.

4)

ΤΕ για το έργο «Εγκατάσταση μονάδας ανοικτού εκτροφείου σαλιγκαριών
ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου» του Τσότρα Παναγιώτη του Αριστοτέλη στην
περιοχή Καρυδιές Ν. Ερασμίου του Δ. Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Το είδος σαλιγκαριού που θα εκτραφεί να μην είναι διαφορετικό από το Helix Aspersa
(εδώδιμο είδος) και σε καμία περίπτωση να μην εισαχθεί ξενικό είδος στην περιοχή.



Να είναι πιστοποιημένο το είδος που θα εισάγεται για εκτροφή και αναπαραγωγή.



Θα πρέπει ο φορέας του έργου να προβαίνει σε καθημερινή επίβλεψη του χώρου για την
αποφυγή διαφυγής των σαλιγκαριών.



Τα εξωτερικά και εσωτερικά δίχτυα να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο και να
συντηρούνται τακτικά από τον φορέα του έργου, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή
εντός της εγκατάστασης ειδών της άγριας πανίδας και της ορνιθοπανίδας, τα οποία δεν
θα μπορούν να διαφύγουν με αποτέλεσμα την θανάτωσή τους.



Συνιστάται η διατροφή των σαλιγκαριών να πραγματοποιείται με καλλιεργούμενα είδη
φυτών της περιοχής.

5)

ΤΕ για το αίτημα «Παραχώρηση δημόσιας έκτασης (το υπ’ αρ. 382ια αγροτεμάχιο)
στον κ. Μπανιώτη Ιωάννη για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας 40 Ι.Ζ.
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους» στο αγρόκτημα
Γλυκονερίου του Δ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αρνητική γνωμοδότηση για τον εξής
λόγο:
 Η έκταση προς παραχώρηση βρίσκεται εντός της Ζώνης Γ1-9 του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ
(υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ) και απέχει λιγότερο από 1 χλμ από τα όρια της ζώνης
Α1-2 και Β3-2, επομένως σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ δεν επιτρέπεται η ανέγερση
μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.
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6)

ΜΠΕ για το έργο «Φ/Β Πάρκο «Δέκαρχο» εγκατεστημένης ισχύος 20 Μw» από την
εταιρεία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. σε έκταση 330 περίπου
στρέμματα στη θέση «Άβατο / Δέκαρχο του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Να τηρείται η κειμένη νομοθεσία περί γεωργικής γης.



Οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή κάθε έτος στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.



Η αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδίων μέσης τάσης από την θέση του πάρκου μέχρι
τον υποσταθμό, να πραγματοποιηθεί με μονωμένα καλώδια και υπόγεια, διότι στην
ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 50 φωλιές Πελαργών (Μάγγανα 28,
Εράσμιο 17, Άβατο 2, Δέκαρχο 5) Η διασύνδεση του υποσταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ
που θα γίνει μέσω καλωδίων Υ.Τ. μέχρι την σύνδεσή τους στο σημείο σύνδεσης στο
υφιστάμενο δίκτυο Υ.Τ., να πραγματοποιηθεί με μονωμένα καλώδια και αν είναι δυνατόν
υπόγεια.



Συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της
περιοχής.



Η καταπολέμηση της ποώδους βλάστησης εντός του γηπέδου να πραγματοποιείται με
μηχανικά μέσα και σε καμία περίπτωση με χημικά (ζιζανιοκτόνα).



Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.

7)

ΜΠΕ για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση σε αντικατάσταση νόμιμης και
ηλεκτροδοτημένης αρδευτικής γεώτρησης» της ομάδας της Ντικούδη Μαρίας και
Κάρρα Κων/νου, στην κτηματική περιοχή Γλυφάδας –Θέση: «Κουτάλα» ή
«Κασικτσή τσιφλίκ»- Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, 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 Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

•

Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων έκτασης
203,821 στρ. τα οποία βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Γλυφάδας –Θέση: «Κουτάλα»
ή «Κασικτσή τσιφλίκ»- Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.

•

Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 116.279,9 m3 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.
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8)

o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)
Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

ΜΠΕ για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης» ομάδας
Παπαναστασίου Συρματένιας στην περιοχή Γλυφάδας Δ.Ε. Αιγείρου, Δ.
Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την μη έγκριση της πρότασης για τους
παρακάτω λόγους:


Σύμφωνα με την υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ, στην ζώνη Β3-14 δεν επιτρέπεται η
ανόρυξη νέων γεωτρήσεων παρά μόνο «ΙΙ.3.6. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων
γεωτρήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.4. (Η λειτουργία των
νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσεων και η ανόρυξη νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και
τις κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας)».



Η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην περιοχή σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες θα
δημιουργήσει φαινόμενα αλληλεπίδρασης και ασύμμετρη επιβάρυνση των υπόγειων
υδάτων της ευαίσθητης αυτής περιοχής.

9)

ΜΠΕ για το έργο «Αλυκή Μέσης Ν. Ροδόπης» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
Α.Ε στην περιοχή Μέσης του Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε
Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την τήρηση επακριβώς όλων των όρων που
προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ (ΚΕΦ 5.9 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ) και με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:
 Για την προστασία της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας της περιφερειακής τάφρου, θα
πρέπει αυτή να παραμένει μόνιμα ανοικτή ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή του
νερού. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση σε αυτήν υγρών αποβλήτων, παρά μόνο των
αλμολοίπων της Αλυκής και αφού αυτά έχουν υποστεί αραίωση με θαλασσινό νερό ώστε
η συγκέντρωση του μίγματος να είναι <10 °Be.
 Να γίνονται τακτικές μετρήσεις της αλατότητας, του διαλυμένου οξυγόνου, των
επιπλέοντων ή καθιζάνοντων στερεών και της παρουσίας τοξικών ή επιβλαβών γένει
ελαιωδών κεχρωσμένων τεχνητών ουσιών του νερού στο τμήμα της περιφερειακής
τάφρου, πριν την έξοδο στον τελικό αποδέκτη, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας της
αλυκής. Η εκφόρτιση στον τελικό αποδέκτη να επιτρέπεται μόνο εφόσον το μίγμα
αλμολοίπων και θαλασσινού νερού πληρεί τις προδιαγραφές διάθεσης και οι μετρήσεις
να αποστέλλονται στο τέλος κάθε έτους στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.
 Θα πρέπει να διαφυλάσσονται και να συντηρούνται οι υφιστάμενες νησίδες στις
θερμάστρες, με σταθεροποίηση τις περιμέτρου τους, ώστε να προστατεύονται από τη
διάβρωση, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα δημιουργίας νέων νησίδων, στις
μεγαλύτερες θερμάστρες. Ο σχεδιασμός των νησίδων θα προκύψει μετά από ειδική
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ορνιθολογική μελέτη της αλυκής, όμως οι γενικές κατευθύνσεις είναι: να κατασκευαστούν
νησίδες με ύψος 30 - 50 cm πάνω από την μέγιστη στάθμη του νερού, να απέχουν
τουλάχιστον 20 m από τα αναχώματα και να έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 10m2. Το
κατακλιζόμενο επικλινές της νησίδας θα πρέπει να έχει ομαλή και μικρή κλίση, ώστε να
σχηματίζονται ρηχές επιφάνειες. Προτείνεται η χρησιμοποίηση αργιλικού υλικού για την
ομαλοποίηση των πρανών, διότι τα περισσότερα παρυδάτια πουλιά χρειάζονται ομαλό
έδαφος για να βαδίσουν.
Προτείνεται κατά τους χειμερινούς μήνες η διατήρηση βάθους νερού 30 - 40 cm στις
μεγάλες θερμάστρες (διάσταση >150 m) ώστε να ευνοηθούν τα υδρόβια είδη. Στις
θερμάστρες με μικρότερες διαστάσεις προτείνεται ο χειμερινός πλημμυρισμός τους με
μικρά βάθη από 2 - 20 cm, ώστε να ευνοηθεί η παραμονή διαχειμαζόντων παρυδάτιων
ειδών.
Η λειτουργία των αντλιοστασίων να προγραμματίζεται και παρακολουθείται συνεχώς.
Διατήρηση της καλής κατάστασης των αντλιοστασίων με προγραμματισμό και εκτέλεση
των απαιτούμενων συντηρήσεων. Παράλληλα, η στάθμη του παραγόμενου θορύβου να
ελέγχεται συστηματικά με μετρήσεις για την παροχή ενός αποδεκτού ακουστικού
περιβάλλοντος για την πανίδα της περιοχής.
Οι χωματουργικές εργασίες να εκτελούνται από κατάλληλα και σωστά συντηρημένα
μηχανήματα για την πρόκληση του ελάχιστου δυνατού θορύβου και τον περιορισμό της
όχλησης της ορνιθοπανίδας ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
Εντός της Αλυκής να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα της εταιρίας που αφορούν στην
παραγωγική διαδικασία ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές. Επίσης, πρέπει να
γίνεται τακτική συντήρηση όλων των μηχανημάτων ώστε να περιοριστούν τα επίπεδα του
θορύβου.
Θα πρέπει να αποφευχθεί η αλλοίωση του φυσικού οικοσυστήματος των αμμοθινών με
οποιοδήποτε τρόπο, διότι η αμμόφιλη βλάστηση που αναπτύσσεται στις αμμοθίνες έχει
πολλαπλή αξία.
Παροχή ανταποδοτικών οφελών στην τοπική κοινωνία (για παράδειγμα, ποσότητα
αλατιού στους Δήμους κατά τους χειμερινούς μήνες.
Συνιστάται οποιαδήποτε ενέργεια οργανωμένων περιηγήσεων στο χώρο της Αλυκής να
γίνεται με την συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

10) ΜΠΕ για το έργο «Αλυκή Νέας Κεσσάνης Ν. Ξάνθης» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε στην περιοχή Νέας Κεσσάνης του Δ.Δ Νέας Κεσσάνης του Δήμου
Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την τήρηση επακριβώς των όρων που
προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ (ΚΕΦ 5.9 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ) και με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:


Για την προστασία της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας της περιφερειακής τάφρου, θα
πρέπει αυτή να παραμένει μόνιμα ανοικτή ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή του
νερού. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση σε αυτήν υγρών αποβλήτων, παρά μόνο των
αλμολοίπων της Αλυκής και αφού αυτά έχουν υποστεί αραίωση με θαλασσινό νερό ώστε
η συγκέντρωση του μίγματος να είναι <10 °Be.



Να γίνονται τακτικές μετρήσεις της αλατότητας, του διαλυμένου οξυγόνου, των
επιπλέοντων ή καθιζάνοντων στερεών και της παρουσίας τοξικών ή επιβλαβών γένει
ελαιωδών κεχρωσμένων τεχνητών ουσιών του νερού στο τμήμα της περιφερειακής
τάφρου, πριν την έξοδο στον τελικό αποδέκτη, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας της
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αλυκής. Η εκφόρτιση στον τελικό αποδέκτη να επιτρέπεται μόνο εφόσον το μίγμα
αλμολοίπων και θαλασσινού νερού πληρεί τις προδιαγραφές διάθεσης και οι μετρήσεις
να αποστέλλονται στο τέλος κάθε έτους στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.


Θα πρέπει να διαφυλάσσονται και να συντηρούνται οι υφιστάμενες νησίδες στις
θερμάστρες, με σταθεροποίηση τις περιμέτρου τους, ώστε να προστατεύονται από τη
διάβρωση, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα δημιουργίας νέων νησίδων, στις
μεγαλύτερες θερμάστρες. Ο σχεδιασμός των νησίδων θα προκύψει μετά από ειδική
ορνιθολογική μελέτη της αλυκής, όμως οι γενικές κατευθύνσεις είναι: να κατασκευαστούν
νησίδες με ύψος 30 - 50 cm πάνω από την μέγιστη στάθμη του νερού, να απέχουν
τουλάχιστον 20 m από τα αναχώματα και να έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 10m2. Το
κατακλιζόμενο επικλινές της νησίδας θα πρέπει να έχει ομαλή και μικρή κλίση, ώστε να
σχηματίζονται ρηχές επιφάνειες. Προτείνεται η χρησιμοποίηση αργιλικού υλικού για την
ομαλοποίηση των πρανών, διότι τα περισσότερα παρυδάτια πουλιά χρειάζονται ομαλό
έδαφος για να βαδίσουν.



Προτείνεται κατά τους χειμερινούς μήνες η διατήρηση βάθους νερού 30 - 40 cm στις
μεγάλες θερμάστρες (διάσταση >150 m) ώστε να ευνοηθούν τα υδρόβια είδη. Στις
θερμάστρες με μικρότερες διαστάσεις προτείνεται ο χειμερινός πλημμυρισμός τους με
μικρά βάθη από 2 - 20 cm, ώστε να ευνοηθεί η παραμονή διαχειμαζόντων παρυδάτιων
ειδών.



Η λειτουργία των αντλιοστασίων να προγραμματίζεται και παρακολουθείται συνεχώς.
Διατήρηση της καλής κατάστασης των αντλιοστασίων με προγραμματισμό και εκτέλεση
των απαιτούμενων συντηρήσεων. Παράλληλα, η στάθμη του παραγόμενου θορύβου να
ελέγχεται συστηματικά με μετρήσεις για την παροχή ενός αποδεκτού ακουστικού
περιβάλλοντος για την πανίδα της περιοχής.



Οι χωματουργικές εργασίες να εκτελούνται από κατάλληλα και σωστά συντηρημένα
μηχανήματα για την πρόκληση του ελάχιστου δυνατού θορύβου και τον περιορισμό της
όχλησης της ορνιθοπανίδας ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο.



Εντός της Αλυκής να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα της εταιρίας που αφορούν στην
παραγωγική διαδικασία ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές. Επίσης, πρέπει να
γίνεται τακτική συντήρηση όλων των μηχανημάτων ώστε να περιοριστούν τα επίπεδα του
θορύβου.



Θα πρέπει να αποφευχθεί η αλλοίωση του φυσικού οικοσυστήματος των αμμοθινών με
οποιοδήποτε τρόπο, διότι η αμμόφιλη βλάστηση που αναπτύσσεται στις αμμοθίνες έχει
πολλαπλή αξία.



Παροχή ανταποδοτικών οφελών στην τοπική κοινωνία (για παράδειγμα, ποσότητα
αλατιού στους Δήμους κατά τους χειμερινούς μήνες.



Συνιστάται οποιαδήποτε ενέργεια οργανωμένων περιηγήσεων στο χώρο της Αλυκής να
γίνεται με την συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
2ο Θέμα εκτός ημερησίας: Ενημέρωση για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών 2012» του ΥΠΕΚΑ δια μέσω του Πράσινου Ταμείου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την συμμετοχή του ΦΔ στην Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων
στο
χρηματοδοτικό
πρόγραμμα
«Στήριξη
Φορέων
Διαχείρισης
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Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του ΥΠΕΚΑ δια μέσω του Πράσινου Ταμείου με τις εξής
δράσεις:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
30: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

29:
Α/
Α

31: ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

32: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Ενημέρωση Επισκεπτών και Σήμανση Προμήθειες, Παροχή 12.250,00 €
Εθνικού Πάρκου ΑΜΑΘ
Υπηρεσιών
εκτός
τεχνικής μελέτης

2.

Διασφάλιση λειτουργικότητας υποδομών Προμήθειες, Παροχή 19.622,75 €
Φ.Δ.
Υπηρεσιών
εκτός
τεχνικής μελέτης

3.

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού Προμήθειες, Παροχή 4.890,00 €
Φ.Δ.
Υπηρεσιών
εκτός
τεχνικής μελέτης

4.

Έξοδα Παράστασης/ Αμοιβή Νομικού

5.

Μετακινήσεις προσωπικού και μελών Αυτεπιστασία
Δ.Σ. (δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ)

850,00 €

6.

Προμήθεια
αεορφωτογραφιών
σημεία του ΕΠ ΑΜΘ

3.500,00 €

7.

Τακτοποίηση οφειλών

Παροχή Υπηρεσιών 932,34 €
εκτός
τεχνικής
μελέτης

από Προμήθεια
Αυτεπιστασία

Σύνολο

181,20 €
42.226,29 €

3ο Θέμα εκτός ημερησίας: Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού ηλεκτρικών συσκευών
(ψυγείο, καταψύκτης).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας
της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα
Διαχείρισης της» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποφάσισαν, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που
συγκεντρώθηκαν, ομόφωνα την προμήθεια του συμπληρωματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού
για την υλοποίηση των δράσεων του Φ.Δ. ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΕΣΙ Μ.ΕΠΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
2
2

Συνολική τιμή
990,00€
980,00€
860.00€
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UPS, USB, Πολύμπριζα ασφαλείας, Number Pads,
Τηλεφωνικές συσκευές, Αριθμομηχανή με ταινία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνολική τιμή
Status Computers
916.35€
WEB STAR
635,28€
Computer Consulting
635,00€
και έδωσαν εντολή στο προσωπικό του Φ.Δ. να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για
την ολοκλήρωση της προμήθειας.

4ο Θέμα εκτός ημερησίας: Αίτημα γνωμοδότησης για την ανέγερση ξύλινου
φυλακίου/παρατηρητηρίου (περίπου 11τμ) στη Λίμνη Ισμαρίδα στα πλαίσια της
δράσης C1 «Μείωση της άμεσης θανάτωσης κι ενόχλησης της νανόχηνας σε
σημαντικές περιοχές διαχείμασης στην Ελλάδα με τη χρήση νέων συστημάτων,
τεχνικών και ομάδων φύλαξης» του προγράμματος LIFE+ "Διαφύλαξη της
Νανόχηνας"».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:


Το φυλάκιο / παρατηρητήριο να χρησιμοποιείται και από τους φύλακες και το προσωπικό
του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τις ανάγκες του Φ.Δ.



Το φυλάκιο / παρατηρητήριο να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό για παρατήρηση μόνο
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης.

5ο Θέμα: Παύση ορισμένων δραστηριοτήτων του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου για την
παύση των παρακάτω δραστηριοτήτων από 30/5/2012, καθώς και την παύση
ενδοκοινοτικών συναλλαγών από 30/5/12.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1. 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
2. 59121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΦΗΣ
ΗΧΟΥ,ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3. 58190000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
4. 46521301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
5. 72191900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
6. 72201900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
7. 72202900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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8. 47616105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ
9. 79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
10. 79902000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
11. 71123101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
12. 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
13. 46431304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
14. 46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
15. 47636407 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑ
16. 47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
17. 47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
(CDS DVDS ΚΛΠ)
18. 46492106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ
ΣΦΑΙΡΩΝ
.

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