ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 1ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
1η/2014 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 8101 / 22-1-2014 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.

Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Μωραΐτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.




τα μέλη της Ε.Ε.:
Αναπλ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Συλαίος Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.
Επικ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Γκαϊταντζής Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Γέρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Κοπή πίτας.
Ο Πρόεδρος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά στο προσωπικό και στα μέλη του ΔΣ του Φ.Δ. που
στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν παρόντες στο 1ο ΔΣ του 2014, έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα που μοιράστηκε στα μέλη του ΔΣ, της Επιστημονικής Επιτροπής και
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στο προσωπικό του ΦΔ. Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο υπάλληλος του Φ.Δ. κ.
Θεόδωρος Μπερμπερίδης στον οποίο προσέφερε, ο Πρόεδρος, ως δώρο ένα συλλεκτικό
βιβλίο, από τη βιβλιοθήκη του Φ.Δ., με τίτλο «Βένθος και πέλαγος».
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2013 και προγραμματισμός δράσεων για το 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν τις δράσεις του 2013 όπως παρουσιάστηκαν από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ., ενώ έλαβαν γνώση για τις προγραμματιζόμενες δράσεις για το έτος 2014.
Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσίαση των δράσεων 2013 και ο σχεδιασμός για τις δράσεις
του 2014 να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φ.Δ.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παράταση ισχύος Δ.Σ. του Φ.Δ. έως 31-12-2015.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ενημέρωσε το ΔΣ ότι στις 11-12-2013 με το υπ’
αρ. 4219 νομοσχέδιο του άρθρου 6 τροποποιήθηκε η παράγραφος 20 του άρθρου 8 του υπ’
αρ. νόμου 4109 / 2013, κατά το οποίο αναστέλλεται η συγχώνευση ή η κατάργηση των 27
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έως τις 31-12-2015, ενώ παράλληλα
ανανεώνεται η ισχύς των Δ.Σ. για ισόποσο χρονικό διάστημα.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΣ, αποδεικνύεται ότι, αποφάσεις νομοσχεδίου που
ψηφίστηκαν υπό καταστάσεις πίεσης μπορούν να διορθωθούν έστω και ετεροχρονισμένα.
Έτσι, χαιρετίζεται θετικά η παράταση λειτουργίας των Φ.Δ.Π.Π. και των Διοικητικών τους
Συμβουλίων, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή διαχείριση Εθνικών Περιβαλλοντικών
κληρονομιών, και η σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Δημιουργία σήμανσης ποιότητας και
συνεργασίας με το Φ.Δ.», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για
τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας για το έργο «Δημιουργία σήμανσης ποιότητας
και συνεργασίας με το Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με
τη ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στο
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
«Ηλεκτρονικών υπολογιστών», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ στο
πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προμήθεια «Ηλεκτρονικών
υπολογιστών» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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2. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με
τη ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
6o Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση της παραλαβής Α΄ φάσης ανάθεσης υπηρεσιών του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ασπόνδυλων στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
έργων του ΦΔ., για τη διαδικασία παραλαβής της Α’ φάσης του έργου: «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ασπόνδυλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
2. Την παραλαβή των παραδοτέων της Α΄ φάσης στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα
παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ» με την επιφύλαξη
όμως να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος τις αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις
ή άλλες αλλαγές στα ανωτέρω παραδοτέα που θα προκύψουν από τις κατευθύνσεις
του αναδόχου του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των
μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», το οποίο
έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΚΑ.
3. Να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με
τη ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση σχεδίων των πρώτων παραδοτέων για τον πρόχειρο διαγωνισμό
«Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των σχεδίων των παραδοτέων
στο πλαίσιο του έργου «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας» που αφορούν τα εξής:
1. folder,
2. μπλοκ σημειώσεων,
3. banner προβολής του Φ.Δ.
έτσι ώστε ο ανάδοχος να προχωρήσει στις προβλεπόμενες εκτυπώσεις.

8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Προβολή προγράμματος και Φ.Δ. Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας Ισμαρίδας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο υπογραφής της σύμβασης με τον
ανάδοχο, το ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν είναι δυνατό να υλοποιούνται ενέργειες
δημοσιότητας, το ότι δεν θίγονται οι στόχοι του υλοποιούμενου έργου και τέλος ότι δεν γίνεται
καμιά τροποποίηση στον προϋπολογισμό του έργου, αποφάσισαν ομόφωνα την
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου «Προβολή προγράμματος και
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Φ.Δ.» 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 την ανάδοχο εταιρεία «ΟRANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε με δ.τ «ORANGE A.E».
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί ως ακολούθως:

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.

9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο υπογραφής της εν λόγω σύμβασης
μεταξύ του Φ.Δ. και του αναδόχου, το ότι δεν τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και ο προϋπολογισμός του αποδέχθηκαν το χρονοδιάγραμμα
που κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου, ως εξής:
 Α φάση : παραδοτέα 28 Φεβρουαρίου 2014.
 Β φάση : παραδοτέα 28 Φεβρουαρίου 2015.
 Γ φάση : παραδοτέα 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.

10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-201)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, το ότι
δεν θίγονται οι στόχοι του υλοποιούμενου έργου και τέλος ότι δεν γίνεται καμιά τροποποίηση
στον προϋπολογισμό του έργου, αποφάσισαν ομόφωνα την επικαιροποίηση του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην
περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», βάσει της πρότασης του αναδόχου ως εξής:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Μήνας
Ιανουάριος 2014
Φεβρουάριος 2014
Μάρτιος 2014
Απρίλιος 2014
Μάιος 2014
Ιούνιος 2014
Ιούλιος 2014
Αύγουστος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Οκτώβριος 2014
Νοέμβριος 2014
Δεκέμβριος 2014
Ιανουάριος 2015
Φεβρουάριος 2015
Μάρτιος 2015
Απρίλιος 2015
Μάιος 2015
Ιούνιος 2015
Ιούλιος 2015
Αύγουστος 2015
Σεπτέμβριος 2015

Φάση Α

Φάση Β

Φάση Γ

11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος για την υποβολή της ενδιάμεσης
έκθεσης της Β΄ φάσης, στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα
παρακολούθησης Θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-201)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδεχόμενα την πρόταση του αναδόχου, αποφάσισαν ομόφωνα
την
τροποποίηση
του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
έργου
«Πρόγραμμα
παρακολούθησης Θηλαστικών 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 Α.Π.Θ. (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
Επικ. Καθ. Διονύσιο Γιουλάτο, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας)» και ειδικότερα την
παράταση του χρόνου παράδοσης της ενδιάμεσης έκθεσης της Β’ φάσης για 15 ημέρες σε
σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, δηλαδή έως τις 18/02/2014.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται τόσο
στο τεύχος της προκήρυξης, στην Τεχνική Προσφορά του και στη υπογεγραμμένη σύμβαση.
12ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Απολογισμός και έγκριση αποτελεσμάτων προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης
2013 στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Προστασία και
Διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΑΘ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν τον απολογισμό του σχεδίου επόπτευσης – φύλαξης για
το έτος 2013 και ζήτησαν την συμπερίληψη της παρουσίασης στο παράρτημα του παρόντος.
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13ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Αναθεώρηση Προγράμματος Επόπτευσης Φύλαξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Μπερμπερίδη αποφάσισαν
ομόφωνα στην έγκριση των τροποποιήσεων επί του Σχεδίου Επόπτευσης Φύλαξης του
ΕΠΑΜΑΘ.
14ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος περιπολιών-επόπτευσης Φεβρουαρίου 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Φεβρουάριο 2014, όπως παρουσιάστηκε.
15ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Εκδηλώσεις Φ.Δ. για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2014.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο Δ.Σ. ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος, στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζεται την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, η υπενθύμιση
δηλαδή της υπογραφής της συνθήκης Ramsar το 1977 στο Ιράν με σκοπό την προστασία
και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων. Στη συνθήκη συμπεριλαμβάνονται 1.524
υγρότοποι σε όλο τον κόσμο, όπως λίμνες ποτάμια, έλη, εκβολές, τεχνητές λίμνες,
λιμνοθάλασσες κ.α. με συνολική έκταση πάνω από 520 εκατομμύρια στρέμματα. Στη χώρα
μας βάσει της παραπάνω Συνθήκης προστατεύονται 10 υγρότοποι: το Δέλτα του Έβρου, οι
λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, η λίμνη Κερκίνη, το Δέλτα των ποταμών Αξιού-ΛουδίαΑλιάκμονα, ο Αμβρακικός Κόλπος, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, η λιμνοθάλασσα Κοτύχι
και φυσικά το Δέλτα Νέστου, οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα και το σύμπλεγμα των
Θρακικών Λιμνοθαλασσών που συνθέτουν το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Η προστασία αυτών των σημαντικών περιοχών είναι πλέον επιβεβλημένη γιατί οι
υγρότοποι στην χώρα μας υποβαθμίζονται καθημερινά με αλλαγές στο υδρολογικό
καθεστώς, με αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και
εκροή αστικών κυρίως αποβλήτων, αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση της γεωργίας,
λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία είναι μερικά μόνο από τα έντονα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία.
Φετινό σύνθημα των εκδηλώσεων είναι Γεωργία και Υγρότοποι – Συνεργάτες για την
Ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας έχει
οργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
μικρών και μεγάλων. Έτσι για τις 31 Ιανουαρίου
και
4 Φεβρουαρίου 2014
προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δυο
Κέντρα Πληροφόρησης αντίστοιχα, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ξάνθης και Καβάλας και το ΚΠΕ Βιστωνίδας.
Επίσης, τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα που
διοργανώνει ο Φ.Δ. στην Κομοτηνή με θέμα «Γεωργία και Υγρότοποι», όπου θα
παρουσιαστούν κρίσιμα θέματα που αφορούν την αλληλένδετη σχέση των υγροτόπων και
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της γεωργίας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ, ενώ το συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

16ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
των τμημάτων του υπ’ αριθμ. 484 τεμαχίων (5.048,58 m2 και 8.140,54 m2 (ΕΓΣΑ87))
και του υπ’ αριθμ. 491 τεμαχίου (6.122,94 m2 (ΕΓΣΑ87)) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.


Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

2) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
του υπ’ αριθμ. 486 τεμαχίου 12.293,80 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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.

3) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 1001β τεμαχίου 5.869,84 m2 (ΕΓΣΑ 87) του αγροκτήματος
Βελώνης αρχικής διανομής έτους 1932 του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, για αγροτική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, ότι, αν και επιτρέπεται η γεωργική χρήση
στην συγκεκριμένη έκταση, να μην παραχωρηθεί η συγκεκριμένη έκταση για δραστηριότητες
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της παραγράφου 2β (αγροτική χρήση), καθώς η καλλιέργεια της έκτασης θα προκαλέσει
υποβάθμιση των οικολογικών διεργασιών της προστατευόμενης περιοχής, όπως
αναλυτικότερα αναφέρονται και στα ανωτέρω σημεία 3 και 4.
4) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
του υπ’ αριθμ. 943 τεμαχίου 14.100 m2 του Αναδασμού του Αγροκτήματος
Μάνδρας, έτους 1990-1996, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την αγροτική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται αγροτική χρήση - γεωργία
στην συγκεκριμένη έκταση με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο
2, δηλαδή:
 Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.


Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

5) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 527 τεμαχίου 16.076,40 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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. 485 τεμαχίου 15.365,03 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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.

7) Διατύπωση άποψης για το Ιχθυοτροφείο της Λ/Θ Μοναστηρακίου (Γεφυράκια).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αποστολή εγγράφου με την εξής
διατύπωση:
1. Η λιμνοθάλασσα Μοναστηρακίου (Γεφυράκια) είναι μια μικρή λιμνοθάλασσα που
δημιουργείται κυρίως από κανάλια, δεν έχει δηλαδή την μορφολογία μιας τυπικής
λιμνοθάλασσας. Λόγω της ιδιαίτερης αυτής μορφολογίας της (πλήθος καναλιών) έχει
αναπτυχθεί σε αυτήν πλούσια παρόχθια βλάστηση με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα
το πιο αξιόλογο οικοσύστημα στην περιοχή του Μοναστηρακίου και ένα από τα πιο
αξιόλογα τμήματα του Δέλτα Νέστου, φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό προστατευομένων
ειδών πανίδας και χλωρίδας.
2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44549/17-10-2008 (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008) το «ιχθυοτροφείο» (με
την έννοια του φυσικού ιχθυοτροφείου) και η χερσαία και υδάτινη έκταση αυτού βρίσκεται
εντός της ζώνης Α1-3 και στην ζώνη αυτή επιτρέπεται: Ι.1.2 «Η χρήση των
λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως ιχθυοτροφείων και η δημιουργία της αναγκαίας
υποδομής, καθώς και ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση, επέκταση της υφιστάμενης
υποδομής για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και σε εφαρμογή των
σχετικών αρχών και κατευθύνσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την προϋπόθεση της μη μόνιμης καταστροφής, αλλοίωσης,
ή επιβάρυνσης παράκτιων και θαλάσσιων προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και των
φυσικών διεργασιών αυτών», δηλαδή σε μελλοντική χρήση και λειτουργία του
ιχθυοτροφείου δεν είναι συμβατά με τον προστατευταίο χαρακτήρα της περιοχής ούτε
μεγάλης έκτασης έργα λειτουργικής αποκατάστασης (όπως π.χ. κατασκευή φραγμών με
μη παραδοσιακά υλικά, εκβαθύνσεις, δημιουργία δεύτερου στομίου, άλλες μεγάλες ή μη
παραδοσιακές κατασκευές, κλπ.), αλλά ούτε και παρεμβάσεις εντατικής αλιευτικής
διαχείρισής του (όπως π.χ. εισαγωγή ιχθυδίων από ιχθυογεννητικούς σταθμούς,
χορήγηση τεχνητής τροφής, φαρμάκων κλπ), που θα οδηγήσουν σε βέβαιη αλλαγή της
σημερινής κατάστασης, δηλαδή σε μόνιμη αλλοίωση ή επιβάρυνση παράκτιων και
θαλάσσιων προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και των φυσικών διεργασιών αυτών.
3. Το «Ιχθυοτροφείο» βρίσκεται εντός των ορισμένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000
και συγκεκριμένα, του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) με κωδικό (GR1150010 «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – Ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη),
και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό (GR 1150001- «Δέλτα Νέστου και
Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα»). Επίσης σύμφωνα με την τελευταία
εθνική έκθεση για τις περιοχές αυτές και την σχετική αποτύπωση που πραγματοποιήθηκε
(2001), στην χερσαία και παράκτια περιοχή καταγράφονται οι παρακάτω τύποι
οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ:
 1210 «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης»
 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
 2220 «Θίνες με Euphorbia terracina»
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 1420 «Μεσογειακές
fructicosae)»

και

θερμοατλαντικές

αλόφιλες

λόχμες

(Sarcocornetea

 6420 «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio – Holoschoenion»
 92DO «Νότια παρόχθια δάση – στοές και λοχμές (Nerio – Tamaricetea και
Securinegion tinctoriae)»
4. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, ΕΠ ΑΜΑΘ) έχει διατυπώσει με προηγούμενο έγγραφό του (υπ’
αρ. 4501 / 9-11-2011) την άποψή τουότι η συγκεκριμένη έκταση δεν είναι κατάλληλη
αποκλειστικά για αλιευτική εκμετάλλευση, κάτι που επίσης αποφασίστηκε και από την
αρμόδια επιτροπή που συνήλθε στις 30/5/2011 στην Καβάλα και όπου συμμετείχε και
υπάλληλος της υπηρεσίας σας (Τμήμα Αλιείας Καβάλας).
5. Τις καταστροφές του 2009 από πλημμυρικές παροχές του ποταμού Νέστου και την
διενέργεια αυτοψίας του ΙΝΑΛΕ με την οποία προκύπτει η φυσική καταστροφή στο
παραπάνω ιχθυοτροφείο, αφού καταστράφηκε το εσοδευτικό στόμιο, έσπασε ο δυτικός
πρόβολος και διαβρώθηκε η δυτική ακτή από το στόμιο και καταστράφηκαν οι ξύλινες
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Παρόμοια καταστροφή είναι πολύ πιθανό να
ξανασυμβεί στο μέλλον.
6. Ο παραλιακός δρόμος που οδηγούσε στην λιμνοθάλασσα έχει καταστραφεί λόγω της
έντονης διάβρωσης της παράκτιας ζώνης, η οποία συνεχίζεται καθώς οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην μείωση της προσχωσιγενούς δράσης του ποταμού Νέστου ως άμεσο
αποτέλεσμα της δημιουργίας των φραγμάτων του από την ΔΕΗ.
7. Οι υπάρχουσες υποδομές, όπως η τάφρος διαχείμασης, οι ιχθυοσυλληπτικές
εγκαταστάσεις, ο πρόβολος για την προστασία του εσοδευτικού στομίου, το φυλάκιο –
αποθήκη κλπ, δεν έχουν επιδιορθωθεί/συντηρηθεί από τότε με αποτέλεσμα να έχουν
καταστραφεί και βέβαια να μην είναι λειτουργικές σήμερα.
8. Τα αποτελέσματα της παραγωγικότητας της λιμνοθάλασσας τα τελευταία χρόνια
λειτουργίας της ως φυσικό ιχθυοτροφείο που ήταν ελάχιστα έως μηδενικά.
9. Ο Φορέας Διαχείρισης ΕΠΑΜΑΘ έχει εκφράσει την άποψή του με τα σχετικά έγγραφά
(2738 / 30-3-2010 και 3061 / 11-8-2010), όπου αναφέρεται ότι η λιμνοθάλασσα έχει
πολλές δυνατότητες οικοτουριστικής αξιοποίησης όπου μπορούν μεταξύ άλλων να
ενταχθούν και παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες (π.χ. παραδοσιακές ξύλινες
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις). Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προχωρήσει από
καιρό σε σχετικό αίτημα, με το (β) σχετικό έγγραφό του, παραχώρησης της υδάτινης και
της περιμετρικής χερσαίας έκτασης της λιμνοθάλασσας για την δημιουργία
οικοτουριστικού πάρκου (μελέτη οικοτουριστικής ανάπτυξης, ξύλινο κτίριο επισκεπτών,
μονοπάτια, βαρκάδα, παραδοσιακές ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις κλπ), με τη
συνεργασία του Δήμου Νέστου. Σήμερα η σχετική διαδικασία καθυστερεί λόγω
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία καθορισμού της παραλίας – αιγιαλού
της περιοχής, μετά από σχετική προ ετών αίτησή του.
Ο Φορέας Διαχείρισης ΕΠΑΜΑΘ δεν έχει καμία αρμοδιότητα έκφρασης γνώμης για την
δημοπράτηση ή μη του αλιευτικού δικαιώματος της λιμνοθάλασσας. Επιφυλάσσεται όμως να
διατυπώσει την άποψη του, σε περίπτωση που αποφασιστεί η δημοπράτηση του, επί
συγκεκριμένης μελέτης λειτουργίας του ιχθυοτροφείου, αλλά και δημιουργίας/επισκευών των
απαιτούμενων υποδομών.
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Τέλος, ο Φορέας Διαχείρισης ΕΠΑΜΑΘ σημειώνει το συνεχές ενδιαφέρον του για την
αξιοποίηση της περιοχής από τον ίδιο, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς για
οικοτουριστικούς σκοπούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη διαδικασία δημοπράτησης του ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού
για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών του
πυθμένα, ποιότητα νερού και βενθικών μακροφυτικών κοινωνιών και δημιουργία
υδρολογικών μοντέλων για τις κυριότερες Λ/θ» στο πλαίσιο της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αποφάσισαν ομόφωνα να μην προχωρήσει ο Φ.Δ. σε καμία
ενέργεια πριν αποσαφηνισθεί το τελικό κείμενο διατύπωσης του τίτλου του έργου με την
αντικατάσταση της λέξης «χαρτογράφηση» με αυτή της λέξης «αποτύπωση», έτσι ώστε να
περιγράφεται σωστά το πραγματικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και την αφαίρεση
οποιασδήποτε άλλης εργασίας που εντάσσει το έργο στον Ν.3316/2005 και την επικοινωνία
με την ΕΥΣΠΕΔ.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση του Δ.Σ. για εξώδικο έγγραφο της εταιρείας Γραφική σχετικά με τον
Πρόχειρο Διαγωνισμό του Φ.Δ. «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και
υλικού δημοσιότητας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού άκουσαν τις εισηγήσεις του Προέδρου, του κ. Σάββα
Μιχαηλίδη και του κ. Οικονόμου Αθανάσιου, , αποφάσισαν ομόφωνα στην αποστολή
σχετικού εγγράφου προς την εταιρεία Γραφική ως εξής:
«Με την από 12-12-2013 αίτησή σας ζητήσατε να λάβετε αντίγραφα εγγράφων που
κατέθεσε η εταιρεία NEXT COM Α.Ε μετά την κατακύρωση σε αυτήν του διαγωνισμού
«Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας». Με το υπ΄αριθ. πρωτ.
8000/30-12-2013 έγγραφό μας σας καλέσαμε να ορίσετε ημέρα και ώρα για την επιτόπια
μελέτη των ως άνω στοιχείων, αλλά δεν κάνατε χρήση του δικαιώματος που σας
παρασχέθηκε.
Εντούτοις, με την από 13-1-2014 αίτησή σας επαναφέρατε το αίτημα χορήγησης
αντιγράφων των ως άνω εγγράφων και σας απαντήσαμε με το υπ’ αριθ. πρωτ 8040/14-12014 έγγραφό μας.
Στις 15-1-2014 επαναφέρετε το αίτημα σας και με το υπ΄αριθ. πρωτ. 8077/20-1-2014
έγγραφό μας ορίσαμε εμείς ημέρα και ώρα για την επιτόπια μελέτη του φακέλου των
δικαιολογητικών της εταιρείας NEXT COM Α.Ε, αλλά και πάλι δεν εμφανισθήκατε.
Αντ’ αυτού αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο
διαμαρτύρεσθε, επειδή δήθεν δεν σας χορηγούνται τα αιτούμενα στοιχεία. Ωστόσο:
 Μολονότι τα έγγραφα που αιτείσθε να σας χορηγηθούν είναι ιδιωτικά, και όχι
δημόσια, αλλά τηρούνται στον Φορέα
 Μολονότι σας έχει ήδη παρασχεθεί ρητώς δύο (2) φορές η δυνατότητα επιτόπιας
μελέτης των εγγράφων που ζητήσατε στο κατάστημα του Φορέα
 Μολονότι δεν ασκήσατε το δικαίωμα προσβάσεως, που σας χορηγήθηκε ως άνω,
γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχετε πραγματικό ενδιαφέρον γνώσεως
 Μολονότι δεν έχετε ασκήσει ένσταση κατά της κατακυρωτικής αποφάσεως του
διαγωνισμού

11

 Μολονότι δεν επικαλείσθε άλλο λόγο που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει το
εύλογο ενδιαφέρον σας για την επίδειξη των εγγράφων
Παρά ταύτα και μόνον για τον λόγο ότι επ’ ευκαιρία του αιτήματός σας διατυπώσατε
αστήριχτες και αδικαιολόγητες υπόνοιες περί δήθεν «παράνομης κατακύρωσης», και με
σκοπό να αρθεί κάθε τέτοια υποψία:
Με το παρόν σας χορηγούμε τα αντίγραφα που ζητήσατε ως εξής:
1. Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου της κλήσεως της αναδόχου εταιρίας, για την υπογραφή
της σύμβασης
2. Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο εισερχομένων του Φ.Δ, με τον αριθμό πρωτοκόλλου και
την ακριβή ημερομηνίας της κατάθεσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της αναδόχου
εταιρίας
3. Ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθ. RA-0581-261113-GR εγγυητικής καλής εκτέλεσης η οποία
έχει εκδοθεί από την ισπανική εταιρία REAL ALQUILE, για λογαριασμό της αναδόχου
εταιρίας
4. Ακριβές αντίγραφο της επίσημης μετάφρασης της ως άνω εγγυητικής.»
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Κοινή χρήση φωτογραφίας σε έντυπο υλικό στο πλαίσιο του έργου «Σχεδίαση,
παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα τη χρήση της φωτογραφίας που παρουσιάζει το
κεφαλούδι στα δυο έντυπα που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας» και ειδικότερα στο folder και στο ένα
θεματικό αυτοκόλλητο.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση της διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση των συλλογικών
οργάνων (ανανέωση μελών) του Φ.Δ. για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, ανάθεση,
αξιολόγηση κλπ., βάσει του Ν.4024/2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4024/2011 επικύρωσε τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας
διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Φ.Δ. αναφορικά με τη
διεξαγωγή αξιολόγησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Φ.Δ. Δέλτα
Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας ως εξής:
1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων:
Προεδρεύων: Χατζηευαγγέλου-Πιάκης Ναπολέων
Μέλη: Ζλατίνη Πασχαλιώ, Πατετσίνη Ευτέρπη.
2. Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου:
Προεδρεύων: Καμπάς Γεώργιος
Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Μηνασίδου Κασσιανή
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή Έκθεσης Περιόδου 1/6/2013 έως 30/11/2013 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 4ης έκθεσης πεπραγμένων στο πλαίσιο
της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Λογιστική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από
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το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την περίοδο από 1/6/2013 έως 30/11/2013 και έδωσαν εντολή για την
πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Φ.Δ. από το εν λόγω
πρόγραμμα.
6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Πρωτόκολλο συνεργασίας με Διεύθυνση υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, αποδέχθηκαν ομόφωνα την υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και της
Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την
παρακολούθηση και έλεγχο γεωτρήσεων που λειτουργούν εντός του ΕΠΑΜΑΘ και θα
μπορούν σε συνδυασμό με τα στοιχεία που λαμβάνει ο Φ.Δ. μέσω του δικτύου των
τηλεμετρικών σταθμών να έχει μια καλή εικόνα αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων στην
περιοχή ευθύνης του. Παράλληλα, θα υπάρχει μια διαχρονική παρακολούθηση της
κατάστασης υφαλμύρωσης σε εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργική εκμετάλλευση.
7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Αίτημα παραχώρησης τηλεμετρικών σταθμών προς το Φ.Δ. από την Π.Ε.
Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, συμφώνησαν πως η παραχώρηση των
τεσσάρων (4) τηλεμετρικών σταθμών θα αποτελέσει σημαντικό βοηθό στην όλη προσπάθεια
του Φ.Δ. στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ. Ομόφωνα έδωσαν εντολή στον
πρόεδρο και το προσωπικό του Φ.Δ. να προχωρήσει στη διαδικασία αιτήματος προς την
Π.Ε. Καβάλας για την παραχώρηση των τεσσάρων (4) τηλεμετρικών σταθμών που αυτή τη
στιγμή δεν χρησιμοποιούνται.
8Ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος, των
τμημάτων του υπ’ αριθμ. 484 τεμαχίων (5.048,58 m2 και 8.140,54 m2 (ΕΓΣΑ87)) και
του υπ’ αριθμ. 491 τεμαχίου (6.122,94 m2 (ΕΓΣΑ87)) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Βελώνης, έτους 1991-1997, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια –
παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η αγροτική χρήση γεωργία στην συγκεκριμένη έκταση με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο 2, δηλαδή:
 Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.


Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή
βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών.
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9Ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος, του
υπ’ αριθμ. 930B τεμαχίου 24.194,175 m2 (ΕΓΣΑ87) του Αναδασμού του
Αγροκτήματος Πολυσίτου, έτους 2003-2006, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την αγροτική χρήση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι επιτρέπεται η αγροτική χρήση γεωργία στην συγκεκριμένη έκταση με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω
σημείο 2, δηλαδή:
 Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.


Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

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