ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 7ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σε
αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 7η/2013
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7257 / 25-7-2013 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.

Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Μωραΐτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή Έκθεσης Περιόδου 1/12/2012 έως 31/5/2013 στο πλαίσιο της «Ανάθεσης
Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Φ.Δ.» στο πλαίσιο της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στην παραλαβή της 3ης έκθεσης πεπραγμένων στο πλαίσιο
της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Λογιστική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από
το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την περίοδο από 1/12/2012 έως 31/5/2013 και έδωσαν εντολή για την
πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Φ.Δ. από το εν λόγω
πρόγραμμα.
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2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ακύρωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ, λαμβάνοντας
υπόψη ότι στην ως άνω πρόσκληση συμπεριελήφθησαν ορισμένα ουσιώδη στοιχεία που
ίσως να απέκλειαν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό σε εταιρείες παροχής τέτοιου είδους
προϊόντων και ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για τον επανακαθορισμό Τεχνικών
Προδιαγραφών, αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την ακύρωση της πρόσκλησης-ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ όπως αυτή
δημοσιεύθηκε.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επαναπροκήρυξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», λαμβάνοντας υπόψη και την2η Απόφαση της 7ης/2013 Συνεδρίασης του ΦΔ,
αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της επαναπροκήρυξης της πρόσκλησης απευθείας
ανάθεσης: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» συνολικού ποσού προσφοράς
8.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διαμορφωμένο εκ νέου τον πίνακα των Τεχνικών
Προδιαγραφών, βάσει των υποδείξεων της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης για το μήνα Αύγουστο 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για τον μήνα Αύγουστο 2013, όπως παρουσιάστηκε.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανελαστικών δαπανών του 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
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αλλά και την αποφυγή ελλιπούς προστασίας των ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών
του ΕΠΑΜΑΘ. Συγκεκριμένα οι ανελαστικές δαπάνες ΦΔ που εγκρίνονται για το τρέχον
χρονικό διάστημα είναι οι:
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς - Courier
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας - ΟΤΕ για το Κ.Πλ. Λίμνης Βιστωνίδας
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας – COSMOTE
Υπηρεσίες Ταχυδρομείου – ΕΛ.ΤΑ.
Καύσιμα για τα δύο (2) οχήματα του Φ.Δ.
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Δαπάνες Ύδρευσης - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
7
Αβδήρων
ΣΥΝΟΛΟ
1
2
3
4
5
6

100,00€
266,50€
53,40€
100,00€
500,00€
1.215,62€
269,10€
2.504,26€

6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην
περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδεχόμενα τις προτάσεις του αναδόχου, αποφάσισαν ομόφωνα
την
τροποποίηση
του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
έργου
«Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)»
στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού που υλοποιείται μέσω της ενταγμένης πράξης στο
ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου
Α.Μ.Θ.» με τον ανάδοχο «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
(με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθ. Τμήματος Βιολογίας Ευανθία
Παπαστεργιάδου)», ως ακολούθως:
1. Α’ Φάση: 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (31 Οκτωβρίου
2013).
2. Β’ Φάση: από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α’ Φάσης μέχρι τον Οκτώβριο του
2014 (31 Οκτωβρίου 2014).
3. Γ’ Φάση: από τη ολοκλήρωση και παραλαβή της Β’ Φάσης μέχρι τον Ιούνιο του 2015
(30 Ιουνίου 2015)
4. Δ’ Φάση: από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Γ’ Φάσης μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2015 (30 Σεπτεμβρίου 2015).
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται τόσο
στο τεύχος της προκήρυξης, στην Τεχνική Προσφορά του και στη υπογεγραμμένη σύμβαση.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου 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. αποδεχόμενα την δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα
με το κατατεθειμένο στις 25/7/2013, τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα από την ανάδοχο του
έργου Παναγιωτοπούλου Μαρία, αποφάσισαν ομόφωνα την αποδοχή του, στο πλαίσιο του
πρόχειρου διαγωνισμού που υλοποιείται μέσω της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ με
τίτλο «Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» για το έργο
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«Εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων (Phalacrocorax
carbo) στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται τόσο
στο τεύχος της προκήρυξης, στην Τεχνική Προσφορά του και στη υπογεγραμμένη σύμβαση.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του έργου «Κτηνοτροφική
Μονάδα δυναμικότητας 30 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής του Κυπαρίσση
Δημήτριου» στο αγρόκτημα Ερατεινό Δ. Νέστου της Π.Ε Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και το περιεχόμενο της κατατεθειμένης ΠΕ, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επιστροφή του φακέλου της πρότασης με
τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Σύμφωνα με το Κεφ. 1.6 της ΠΕ η συνολική παραγωγή υγρών αποβλήτων της μονάδας
(απόνερα κοπροσωρού και πλύσης του χώρου αρμέγματος) είναι 3m3/d Χ
365=1095m3/y. Η διαχείριση αυτών πραγματοποιείται σήμερα από μια κυλινδρική
στεγανή δεξαμενή διαστάσεων π*r*2h= π x 2m ακτίνα x 2 x 2m βάθος =25 m2 και ένα
απορροφητικό βόθρο διαστάσεων 4m μήκος x 2,2 m πλάτος x 3m βάθος=26,4 m2. Στα
ανωτέρω δεν υπολογίζονται και άρα δεν προσμετρούνται τα παραγόμενα υγρά απόβλητα
από το πλύσιμο των εγκαταστάσεων του αρμεκτικού μηχανήματος, παρά μόνο του
χώρου αρμέγματος.
2. Ο απορροφητικός βόθρος με ωφέλιμο όγκο ίσο με 26,4 m3 και ημερήσιο πραγματικό
όγκο απορρόφησης 3 m3/d (Κεφ. 1.6 ) σε συνδυασμό με την παραδοχή της ΠΕ προς
τούτο ότι «το έδαφος στην υπό εξέταση περιοχή είναι ισχυρά απορροφητικό, αποτελείται
από κροκάλες ασβεστόλιθου, λεπτόκοκκο υλικό και ερυθρό άργιλο (Χάρτης ΙΓΜΕ)
επομένως τα λύματα που απορρέουν στην περιοχή θα απορροφούνται άμεσα», καθώς
και της σύνθεσης των λυμάτων σε αζωτούχες ενώσεις, θεωρούμε ότι είναι βέβαιο ότι θα
έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στο υπέδαφος και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Εκ
τούτου επιβάλλεται η διαμόρφωση του απορροφητικού βόθρου σε στεγανή δεξαμενή
συγκέντρωσης η οποία να διαστασιολογηθεί ανάλογα λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό
όγκο των προς διαχείριση υγρών αποβλήτων, τον τρόπο και χρόνο διάθεσης αυτών,
αλλά και αν θα είναι στεγανή από την βροχή ή όχι. Σε περίπτωση διάθεσής τους για υγρή
λίπανση θα πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης οι εκτάσεις
που απαιτούνται για την διάθεση τους σε αγροτικές καλλιέργειες και να αποδειχθεί η
εξασφάλιση των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων.
3. Δεν προβλέπεται προσωρινό στέγαστρο στην κοπροσωρό.
4. Δεν υπολογίζονται οι εκτάσεις που απαιτούνται για την διάθεση της κόπρου σε αγροτικές
καλλιέργειες και η διαθεσιμότητα αυτών. Αντίθετα αναφέρεται στο Κεφ. 1.6 της ΠΕ ότι θα
διατίθενται από τον ιδιοκτήτη προς πώληση.
5. Δεν περιλαμβάνεται κανένα μέτρο – ενέργεια διαχείρισης των νεκρών ζώων.
6. Δεν περιλαμβάνεται κανένα μέτρο – ενέργεια διαχείρισης των ακατάλληλων παρτίδων
γάλακτος.
2) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του έργου «Κτηνοτροφική
Μονάδα δυναμικότητας 40 μόσχων πάχυνσης του Κοσμίδη Κυριάκου» στο
αγρόκτημα Προαστείου Χρυσούπολης του Δ. Νέστου, της Π.Ε Καβάλας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και το περιεχόμενο της νέας κατατεθειμένης ΠΕ,
τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την εκ νέου επιστροφή του φακέλου της
πρότασης, καθώς με την επαναϋποβολή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης δεν ικανοποιείται το
σύνολο των παρατηρήσεων, παρά μόνο ένα μέρος αυτών, που είχε θέσει ο ΦΔ με την
επιστροφή του φακέλου της ΠΕ με την υπ’ αριθμ. 6643 /2-4-2013 γνωμοδότησή του για
όλους του λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και συνοπτικά:
1. Στην νέα ΠΕ εξακολουθεί να προβλέπεται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων μέσω της
διάθεσης σε δύο απορροφητικούς βόθρους συνολικής χωρητικότητας 70 m3 και
παράπλευρης επιφάνειας συνολικά 108 m2.
2. Συνεχίζει η νέα ΠΕ να μην προβλέπει προσωρινό στέγαστρο στις κοπροσωρούς.
3) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του έργου «Κτηνοτροφική
Μονάδα δυναμικότητας 30 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής του Λαζαρίδη
Γεωργίου» στο αγρόκτημα Πετροπηγής – Δ. Νέστου της Π.Ε Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και το περιεχόμενο της κατατεθειμένης ΠΕ, τα
μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την εκ νέου επιστροφή του φακέλου της
πρότασης, καθώς με την επαναϋποβολή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης δεν ικανοποιείται το
σύνολο των παρατηρήσεων, παρά μόνο ένα μέρος αυτών, που είχε θέσει ο ΦΔ με την
επιστροφή του φακέλου της ΠΕ με την υπ’ αριθμ 6642 /2-4-2013 γνωμοδότησή του για όλους
του λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και συνοπτικά:
1. Στην νέα ΠΕ εξακολουθεί να προβλέπεται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων μέσω της
διάθεσης σε απορροφητικό βόθρο χωρητικότητας ίσο με 43 m3 συνολικά και παράπλευρη
επιφάνεια συνολικά 82,3 m2.
2. Συνεχίζει η νέα ΠΕ να μην προβλέπει προσωρινό στέγαστρο στην κοπροσωρό.
3. Στην νέα ΠΕ συνεχίζει να μην υπάρχει κανένας υπολογισμός των εκτάσεων που
απαιτούνται για την διάθεση της κόπρου και καμία απόδειξη της διαθεσιμότητας αυτών.
4. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην νέα ΠΕ για μέτρα - ενέργειες για την αποτροπή
ανάμειξης των ομβρίων υδάτων (στέγες, υπαίθριες επιφάνειες) με τα υγρά ζωικά
απόβλητα στις σχάρες συγκέντρωσης αυτών.
5. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην νέα ΠΕ για μέτρα - ενέργειες για την διαχείριση των
ακατάλληλων παρτίδων γάλακτος.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί της ΑΕΠΟ για κτηνοτροφική μονάδα (σαλιγγαροτροφείο) του
Τσίτα Δημητρίου στην Περιοχή Δασοχωρίου, Δ. Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα και ότι συμφωνούν με τους όρους της υπ.
αριθμ 71891/Ρ-ΔΠΧΖ:4337/01-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4Ω7ΛΝ-19Ξ) ΑΕΠΟ και ειδικότερα με τα
μέτρα προστασίας περιβάλλοντός που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων του έργου «Κατασκευή Γέφυρας στον ποταμό Λίσσο στην Επαρχιακή
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Οδό Ιμέρου - Γλυφάδας» στο Ν. Ροδόπης που προτείνεται από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης.
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 ΠΠΠΑ του
έργου με την τήρηση όλων αυτών που προτείνονται στην παρούσα ΠΠΠΑ (Κεφ. 6) «Κύριες
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις που θα αναπτυχθούν στην ΜΠΕ» και με τις εξής συμπληρώσεις
– τροποποιήσεις και προσθήκες:


Στην ΜΠΕ να αναπτυχθούν αναλυτικά οι μέθοδοι και οι διαδικασίες καθαίρεσης της
υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης και οι επιπτώσεις, καθώς και τα μέτρα που θα
ληφθούν για την άρση των επιπτώσεων αυτών. Όπως επίσης και οι ενέργειες
αποκατάστασης της θέσης όπου βρίσκεται σήμερα.



Στην ΜΠΕ να συμπεριλαμβάνεται αναλυτικά πως θα γίνει η κατασκευή της γέφυρας,
τεχνικές που θα ακολουθηθούν για την θεμελίωση, αν θα υπάρξει κοιτόστρωση, αν θα
γίνουν εργασίες σταθεροποίησης της κοίτης, στάδια πιθανής αλλαγής της ροής του
ποταμού κατά την φάση της κατασκευής κλπ.



Φωτισμός να υπάρχει μόνο επί της γέφυρας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και να
υπάρξει πρόβλεψη της έντασης και της εγκατάστασής του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
αποτελεί όχληση για τα είδη της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.



Στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην σύνταξη της Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης και του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να αναπτυχθούν
αναλυτικά όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και την λειτουργία του
έργου σε όλα τα είδη της περιοχής (πανίδα, χλωρίδα, ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα) καθώς
και οι μεταβολές που θα επέλθουν (θετικές – αρνητικές) από τον συνδυασμό της
καθαίρεσης της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης και αποκατάστασης της περιοχής με
την κατασκευή της νέας γέφυρας, στις υδραυλικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και
λειτουργίες του ποταμού.



Το όριο της ταχύτητας της διάβασης της γέφυρας να προβλεφτεί αυτό που προτείνεται
στην παρούσα ΠΠΠΑ δηλαδή, σε 40 km/h και να τοποθετηθούν πριν και μετά όλες οι
προειδοποιητικές πινακίδες για την διάβαση ειδών της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.

3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια οχημάτων 4χ4 (φορτηγάκια
διπλοκάμπινα) εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠΑΜΘ», 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 οχημάτων 4χ4 (φορτηγάκια διπλοκάμπινα) εποπτείας και
ανάδειξης του ΕΠΑΜΘ».
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.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ορισμός υπολόγου του Φ.Δ. για το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν τις προτάσεις του
Προέδρου που απορρέουν από τον ορισμό του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας
Ισμαρίδας ως υπόλογου – διαχειριστή του έργου «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» του έργου
2011ΣΕ07580010 της ΣΑΕ 075/8 σε αντικατάσταση της υπαλλήλου του ΥΠΕΚΑ κας
Πατακίδου Υβόννης και συγκεκριμένα:
Ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του ΦΔ Δρ. Κουτράκης Εμμανουήλ ορίζεται
υπεύθυνος α) για τον έλεγχο των παραστατικών και των νόμιμων εγγράφων που απαιτούνται
για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος – Θυρίδα Ξάνθης
1137 και β) για την υπογραφή των σχετικών επιταγών της Τράπεζας της Ελλάδος με τα
ποσά των εγκεκριμένων κατανομών των επιχορηγήσεων.
Επιπλέον, ορίζεται ο κ. Μακρής Χρήστος οικονομολόγος του Φ.Δ. α) υπεύθυνος για
τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
εκταμίευση των επιχορηγήσεων, τα οποία θα υποβάλει στον Πρόεδρο του Φ.Δ. για έλεγχο,
β) να παραλαμβάνει, κατόπιν εντολής του Προέδρου, τα μπλοκ επιταγών της Τράπεζας της
Ελλάδος που θα εκδίδονται και να τα παραδίδει στον Πρόεδρο του Φ.Δ., γ) να παραλαμβάνει
τις υπογεγραμμένες επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Πρόεδρο του Φ.Δ. με τα
ποσά των εκάστοτε επιχορηγήσεων, τις οποίες θα καταθέτει στο λογαριασμό που τηρεί ο
Φ.Δ. για το έργο του ΕΠΠΕΡΑΑ στην τράπεζα ALPHA BANK, και δ) ορίζεται εκπρόσωπος
διαχειριστής του Φ.Δ. για την εισαγωγή στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
σύμφωνα με το υπ’ αρ. 17732/α / 19-3-2013 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Οικ/κού
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του ΥΠΕΚΑ.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού: «Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας για το
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ (προσωρινή κατακύρωση).
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 «Δημιουργία κινητής έκθεσης και
περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
2. Την προσωρινή κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Δημιουργία κινητής έκθεσης
και περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
στον προσφέροντα ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΙΟΤΟΠΩΝ -ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ με προϋπολογισμό 46.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πινάκων κατάταξης (Βιολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Επόπτη-ξεναγού).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου με την επιφύλαξη της επανεξέτασης
των πινάκων κατάταξης για τη θέση Π.Ε Περιβαλλοντολόγου, και να προσκληθούν να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι επιτυχόντες των διαμορφωμένων πινάκων
κατάταξης ως εξής:


Κωδικός θέσης(101) Π.Ε. Βιολόγων, για το Κ.Π Δέλτα Νέστου (Κεραμωτή) , ο κ.
Πιάκης – Χατζηευαγγέλου Ναπολέων.
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Κωδικός θέσης(102) Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων, επίσης για το Κ.Π. Δέλτα Νέστου
(Κεραμωτή), η κα Μηνασίδου Κασσιανή.
Κωδικός θέσης (103) Π.Ε Βιολόγων, για το Κ.Π Λιμνών Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας(Πόρτο-Λάγος), η κα Κατσικάτσου Μαρία.
Κωδικός θέσης(104) Δ.Ε Εποπτών – Ξεναγών, για το Κ.Π Δέλτα Νέστου (Κεραμωτή),
η κα Χαρτζουλάκη Ευανθία.

στο πλαίσιο της προκήρυξης υπ’ αρ. 7076/ 28-6-2013 για την υλοποίηση του εγκεκριμένου
Τ.Δ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την τεχνική προσφορά αξιολόγησης στο πλαίσιο για του
πρόχειρου διαγωνισμού «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας
και του οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ» στο πλαίσιο της ενταγμένης
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου
ΑΜΘ» στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης του Προέδρου
του Δ.Σ. του Φ.Δ. και έδωσαν εντολή στην Επιστημονική Επιτροπή να συμβάλει στο έργο της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων, με την κατάθεση απόψεων
για το περιεχόμενο των δύο προσφορών.
8ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αμφιβίων – Ερπετών στην περιοχή
του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδεχόμενα την δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα
με την εναλλακτική πρόταση χρονοδιαγράμματος, του κατατεθειμένου στις 29/7/2013,
τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος από την ανάδοχο Ένωση των «1) Δ. Μπούσμπουρα,
βιολόγου και 2) η εταιρεία Σπυρίδης Α. – Κουτάλου Β. Ο.Ε.», καθώς η υπογεγραμμένη
σύμβαση έχει ως χρόνο ολοκλήρωσης του έργου την 30 Σεπτεμβρίου 2015, αποφάσισαν
ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος, στο πλαίσιο του
πρόχειρου διαγωνισμού που υλοποιείται μέσω της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ με
τίτλο «Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» για το έργο
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αμφιβίων – Ερπετών στην περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ (20122015)».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται τόσο
στο τεύχος της προκήρυξης, στην Τεχνική Προσφορά του και στη υπογεγραμμένη σύμβαση.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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