ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 2ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 4 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σε
αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 2η/2014
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 8300 / 25-2-2014 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.

Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.



τα μέλη της Ε.Ε.:
Αναπλ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Συλαίος Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.
Επικ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Γκαϊντατζής 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. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Α΄
φάσης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα
παρακολούθησης θαλάσσιων τύπων οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(2012-2015)», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
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1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για
τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιων
τύπων οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. Την παραλαβή των παραδοτέων της Α΄ φάσης στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα
παρακολούθησης θαλάσσιων τύπων οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (20122015)» 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.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
ενδιάμεσης έκθεσης της Β’ φάσης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το
έργο «Πρόγραμμα παρακολούθησης Θηλαστικών στην Περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ
(2012-2015)», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για
τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης θηλαστικών στην
περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την παραλαβή της ενδιάμεσης έκθεσης της Β΄ φάσης του έργου «Πρόγραμμα
παρακολούθησης θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», τονίζοντας
ότι θα πρέπει να επισπευσθούν οι εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της Β΄
φάσης έτσι ώστε να καλυφθούν οι τυχόν καθυστερήσεις. Παράλληλα, η παραλαβή
γίνεται υπό την επιφύλαξη της αναγκαιότητας να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος τις
αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή άλλες αλλαγές στα παραδοτέα του έργου
που θα προκύψουν από τις κατευθύνσεις του αναδόχου του έργου «Οριζόντιος
τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της
Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», το οποίο έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΚΑ.
3. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με τη
ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, Α΄
τμηματική παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το
έργο «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας», που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για
την πρώτη τμηματική παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού του έργου «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την παραλαβή των παραδοτέων:
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Αυτοκόλλητα (7.000 τεμ).
Μπλοκ σημειώσεων (1.000 τεμ).
Φάκελοι (folders) συνεδρίων (1.000 τεμ).
Πτυσσόμενο Banner Προβολής με ψηφιακή εκτύπωση (1τεμ).
Αναμνηστικά μπλουζάκια (500 τεμ).
Καπέλα Τύπου Τζόκεϊ (400 τεμ).
Υλικά πρώτης ημερίδας: πρόσκληση (τεμάχιο 1 από 7) και αφίσες (τεμάχια 10 από
200).
3. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πρώτη τμηματική πληρωμή του αναδόχου,
βάσει των όσων προβλέπονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση και ανάλογα και με τη
ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής,
παραδοτέων Α΄ φάσης του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών:
«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. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για τον
πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης χερσαίων τύπων
οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την παραλαβή των παραδοτέων της Α’ φάσης στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα
παρακολούθησης χερσαίων τύπων οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (20122015», με την επιφύλαξη 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.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση σχεδίου μέσων ενημέρωσης (media plan) στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Προβολή Προγράμματος και ΦΔ» που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την έγκριση του κατατεθειμένου σχεδίου μέσων ενημέρωσης (media plan) στο
πλαίσιο του υποέργου 3 «Προβολή Προγράμματος και Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ, και συγκεκριμένα έχει ως εξής:
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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 ενημέρωση του αναδόχου έτσι ώστε να
προχωρήσει στη συνέχιση του έργου.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης Μαρτίου 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Μάρτιο 2014, όπως παρουσιάστηκε.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Εξουσιοδότηση για υπογραφή διαταγών πορείας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού άκουσαν τις προτάσεις του Προέδρου, αποφάσισαν
ομόφωνα ότι:
 Εκχωρείται στον υπάλληλο του Φ.Δ. κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο, η δυνατότητα έκδοσης
διαταγών πορείας που αφορούν το πρόγραμμα επόπτευσης.
 Εκχωρείται στην υπάλληλο του Φ.Δ. κα Πατετσίνη Ευτέρπη, η δυνατότητα έκδοσης
διαταγών πορείας που σχετίζονται με τη συμμετοχή του προσωπικού του Φ.Δ. στα
προγράμματα παρακολούθησης.
 Εκχωρείται στην υπάλληλο του Φ.Δ. κα Μιχαηλίδου Δέσποινα, η δυνατότητα έκδοσης
των λοιπών διαταγών πορείας που δεν σχετίζονται είτε με τη συμμετοχή του
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προσωπικού του Φ.Δ. στα προγράμματα περιπολιών-επόπτευσης είτε με τη συμμετοχή
του προσωπικού του Φ.Δ. στα προγράμματα παρακολούθησης.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Πρωτόκολλο συνεργασίας των Φ.Δ.Π.Π. με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, προχώρησαν σε διάφορες προτάσεις για τα
θέματα συνεργασίας των Φ.Δ.Π.Π. με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (Ε.Π.Π.) και την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) και αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν τα
κάτωθι θέματα συνεργασίας:
 Να παρακολουθούν με επιστημονικά δόκιμες και από κοινού αποδεκτές μεθόδους την
κατάσταση των πληθυσμών των αργυροπελεκάνων στο χώρο ευθύνης κάθε Φ.Δ.Π.Π.
 Να ανταλλάσσουν και να δημοσιοποιούν τα δεδομένα παρακολούθησης σε τακτά και
συμφωνημένα χρονικά διαστήματα.
 Να κάνουν ότι μπορεί ο καθένας, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ώστε χωριστά, σε
ομάδες ή όλοι μαζί να συνεργάζονται για να επιτύχουν τη βέλτιστη δυνατή προστασία
των αργυροπελεκάνων από τους κινδύνους που τους απειλούν σε κάθε έναν από τους
τόπους όπου διαβιούν και σε όλους μαζί.
 Να επιδιώξουν μέσα από ένα πλέγμα δράσεων τη δραστική μείωση των απειλών που
σχετίζονται με τις επιπτώσεις άμεσων παρεμβάσεων ανθρώπου στους πληθυσμούς των
αργυροπελεκάνων, δηλαδή: σκόπιμη θανάτωση, καταστροφή φωλιών και αυγών,
ενόχληση στις αποικίες φωλιάσματος, σε τόπους διατροφής και ξεκούρασης τυχαία
θανάτωση σε ανθρώπινες κατασκευές και πρόσκρουση σε εναέρια καλώδια κα άλλες
κατασκευές.
 Τέλος, να επιδιώξουν να συμβάλλουν δραστικά στην κατάλληλη διαχείριση των
υγροτόπων όπου διαβιούν αργυροπελεκάνοι ώστε να μειώνονται στο μέγιστο δυνατό
βαθμό οι έμμεσες απειλές στους αργυροπελεκάνους που προέρχονται από την
κατάσταση των ενδιαιτημάτων τους.
Με την προϋπόθεση ότι η Ε.Π.Π. και η Ε.Ο.Ε. να παρέχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων
τους και όποτε χρειαστεί, όλη την τεχνογνωσία και την επιστημονική στήριξη που χρειάζεται
ώστε η παρακολούθηση και η έρευνα σχετικά με τους πελεκάνους να γίνεται με τον πιο
επιστημονικά δόκιμο και αποτελεσματικό τρόπο.
Επίσης, η Ε.Π.Π. να δεσμευτεί ότι θα παρέχει και θα διευκολύνει τη ροή πληροφορίας,
στοιχείων, ειδήσεων και επιστημονικών δεδομένων σε όλο το δίκτυο των συνεργαζόμενων
φορέων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη και έγκυρη διάχυση της υφιστάμενης
γνώσης και δεδομένων, όπως επίσης, στο να παρέχει πρωτόκολλα μετρήσεων πεδίου,
ανεύρεσης νεκρών και καταγραφής εξαιρετικών γεγονότων καθώς και οδηγό ηλικιών.
Οι συμβαλλόμενοι θα χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επιστημονική πληροφορία μόνο για το
σκοπό της προστασίας του αργυροπελεκάνου και την ορθολογική διαχείριση της
Προστατευόμενης Περιοχής.
Το copyright των πρωτογενών στοιχείων κάθε περιοχής παραμένει με τον φορέα που τα
συνέλεξε.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση του Δ.Σ. για εξώδικο έγγραφο της εταιρείας «Γραφική Δημιουργική
Διαφημιστική ΕΠΕ» 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 και του κ. Χαϊτίδη
Δημήτριου, αποφάσισαν ομόφωνα την αποστολή του εγγράφου της εταιρίας «Γραφική
Δημιουργική Διαφημιστική ΕΠΕ» προς την ανάδοχο εταιρεία «NEXT COM» για τη δική τους
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άποψη επί των όσων αναφέρονται σε αυτό. Επίσης, ζητούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης
να απαντήσει επί των επιμέρους ζητημάτων που έχουν τεθεί αναφορικά με τους όρους της
συγκεκριμένης εγγυητικής επιστολής, μετά την παραλαβή της απάντησης από τον ανάδοχο
του έργου, αλλά και την επικοινωνία με την Ελληνική Πρεσβεία στην Ισπανία περί της
δυνατότητας της εταιρίας Real Alquiler για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, προκειμένου
να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών.
1) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
του υπ’ αριθμ. 435 τεμαχίου 11.034,07 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
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην συγκεκριμένη έκταση
με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:


Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.



Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

2) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 436 τεμαχίου 11.092,61 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
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην συγκεκριμένη έκταση
με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:


Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.



Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



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

3) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
των υπ’ αριθμ. 108 & 282 τεμαχίων έκτασης 16.058,29 m2 και 11.627,611m2
(ΕΓΣΑ87) αντίστοιχα, του Αναδασμού του Αγροκτήματος Πολυσίτου, έτους 20032006, του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, με σκοπό την αγροτική χρήση.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται αγροτική χρήση - γεωργία 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.

4) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση τμήματος έκτασης 5.000,35
m2 του υπ’ αριθμ. 444 κοινόχρηστου τεμαχίου συνολικής έκτασης 40.385 m2 του
Αναδασμού Μοναστηρακίου έτους 1987-1988 του Δήμου Νέστου της ΠΕ Καβάλας
στην Κουτουζού Αικατερίνη του Ιωάννη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, με σκοπό την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων 47 αγελάδων
(47 ισοδύναμα).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης διότι σύμφωνα
με την (δ) σχετική ΚΥΑ στην ζώνη Β1-3, όπου βρίσκεται η έκταση προς παραχώρηση, και με
το σκεπτικό που αναφέρεται παραπάνω, δεν επιτρέπεται η δημιουργία σταυλικών
εγκαταστάσεων ή οι εγκαταστάσεις ενσταυλισμού καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποδομή
ενσταυλισμού ζώων που δεν αναφέρεται ρητά στην (δ) σχετική ΚΥΑ για την ζώνη Β1-3.
5) Γνωμοδότηση επί της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του «Μόσχου
Παναγιώτη» για την λειτουργία του έργου «Ελεύθερος Σταυλισμός με
Σταυλαποθήκη Δυναμικότητας 39 Αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής (19 ισοδύναμα)»
στην περιοχή αγροκτήματος Ποντιάδας στη θέση Σεκελερ Χρυσούπολης – Δήμου
Νέστου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να γνωμοδοτήσουν ότι δεν επιτρέπεται στην συγκεκριμένη έκταση η δραστηριότητα του
θέματος «Ελεύθερος Σταυλισμός με Σταυλαποθήκη» διότι σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ
στην ζώνη Β1-4, όπου βρίσκεται το γήπεδο της δραστηριότητας και με το σκεπτικό που
αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, δεν επιτρέπεται η δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων
ή οι εγκαταστάσεις ενσταυλισμού καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποδομή ενσταυλισμού
ζώων που δεν αναφέρεται ρητά στην σχετική ΚΥΑ για την ζώνη Β1-4. Επίσης σύμφωνα με
το ανωτέρω σημείο 4 μόνο νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύνανται να
βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή
εγκαταστάσεις οι οποίες προϋφίστανται νομίμως της σχετικής ΚΥΑ και με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αυτή ορίζει.
6) Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση
και λειτουργία αγελαδοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 ισοδυνάμων ζώων,
ιδιοκτησίας της «Κοτόπουλος Παρασκευάς & ΣΙΑ Ο.Ε» στο αγρόκτημα Αβάτου,
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την αρνητική γνωμοδότηση της πρότασης, καθώς το μέγεθος της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης (300ΙΖ) είναι μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπεται για την ζώνη Γ1-4
σύμφωνα με την (β) σχετική ΚΥΑ (έως 200ΙΖ).
7) Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία
δύο αγελαδοτροφικών μονάδων με κοινό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων,
συνολικής δυναμικότητας 700 ισοδυνάμων ζώων, ιδιοκτησίας α)της «Κοτόπουλος
Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε» (400ΙΖ) και β) της Δρίγγα Βαγιανής (300ΙΖ) στο αγρόκτημα
Αβάτου, Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την αρνητική γνωμοδότηση της πρότασης, καθώς:
i.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρα σημεία Α2 έως Α8 η μονάδα του Κοτόπουλου Ηλία
& ΣΙΑ Ο.Ε αποτελεί νόμιμα υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα που επιτρέπεται να
βελτιώνεται και να εκσυγχρονίζεται, περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη, που όμως με την
παρούσα πρόταση ζητείται η τροποποίηση της μονάδας προκειμένου να
συμπεριλάβει και την διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας της Δρίγγα
Βαγιανής.
ii.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σημεία Β2 έως Β7 η μονάδα της Δρίγγα Βαγιανής
δεν επιτρέπεται να βελτιώνεται και να εκσυγχρονίζεται, περιβαλλοντικά
αδειοδοτημένη για 200 ΙΖ, που όμως με την παρούσα πρόταση ζητείται η αύξηση της
δυναμικότητας της σε 300 ΙΖ χωρίς όμως να της έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα άδεια
λειτουργίας για 200 ΙΖ.

iii.

Οι δύο ανωτέρω μονάδες με την παρούσα πρόταση διαθέτουν κοινό σύστημα
συνδιαχείρισης υγρών αποβλήτων και πρέπει να εξεταστεί η πρόταση ενιαία.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μελλοντικής κατάθεσης των δύο (2) περιπτώσεων ως
ξεχωριστών προτάσεων ή νέας ενιαίας πρότασης με δυναμικότητα της μονάδας της Δρίγγα
Βαγιανής έως 200 ΙΖ να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα παρακάτω στην σύνταξη των σχετικών
ΜΠΕ:
1 Να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι ΠΠΔ υπ.αρ. 46296/8-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002
/Β΄/ 14-8-2013).
2

Η κοπροσωρός να διαμορφωθεί σε σχήμα Ε. Έτσι, όταν τα στερεά απόβλητα
γεμίσουν τον 1ο χώρο της κοπροσωρού, τότε θα γίνεται εναπόθεση των νέων
στερεών αποβλήτων στο 2ο τμήμα της, αφήνοντας χρονικό περιθώριο για την
ζύμωση της κοπροσωρού στο 1ο τμήμα.

3

Να τοποθετηθεί στην κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.

4

Η δεξαμενή καθίζησης ή συγκέντρωσης των νωπών κτηνοτροφικών αποβλήτων θα
πρέπει εκτός από στεγανή να είναι και σε στεγασμένο (κλειστό) χώρο.

5

Οι ανοικτές δεξαμενές αναερόβιας επεξεργασίας και αποθήκευσης των
κτηνοτροφικών αποβλήτων θα πρέπει να είναι στεγανές και σε καμία περίπτωση
απορροφητικές για λόγους προστασίας του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα. Να περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ώστε, είτε να είναι
υπέργειες, είτε στην διαστασιολόγησή τους να υπολογίζονται και οι βροχοπτώσεις ή
οι πιθανές απορροές όμβριων υδάτων σε αυτές.

6

Τα κανάλια μεταφοράς των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να είναι κλειστά στην
οροφή τους.

7

Να προσδιοριστούν συγκεκριμένα μέτρα – ενέργειες διαχείρισης των ακατάλληλων
παρτίδων γάλακτος.

8

8

Να γίνει σαφής αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.

9

Να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της
περιοχής για την συντήρηση και προστασία των φυτών υπεύθυνος θα είναι ο φορέας
του έργου.

10 Να περιλαμβάνεται συγκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης της
ποιότητας των προς διάθεση αποβλήτων (υγρών και στερεών) σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας.
11 Να συνταχθεί συγκεκριμένο σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης με έμφαση
στην επεξεργασία και διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και να οριστεί
υπεύθυνος από τον φορέα του έργου που θα τηρεί και τα σχετικά απαιτούμενα
αρχεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη διαδικασία αγωγής της κας Κωνσταντίνας Νικολαΐδου προς το
Φ.Δ. και την εκπροσώπησή του στο δικαστήριο (20-3-2014).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα και κατόπιν της ενημέρωσης για το αίτημα
της κας Νικολαΐδου, να μην παραστεί και ο Φ.Δ. στο δικαστήριο μέσω της δικηγόρου κας
Θεοδώρας Παυλίδου.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση από το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Γερμαντζίδη για τη διαδικασία
πώλησης της «Φωνή της Αμερικής» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) χωρίς να ορίζονται σαφώς οι επιτρεπόμενες
δράσεις του χώρου, καθώς βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του
ΕΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού άκουσαν τις εισηγήσεις του Προέδρου και του κ.
Γερμαντζίδη Νικόλαου, Προέδρου και μέλους του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδα, αποφάσισαν ομόφωνα να ενημερώσουν εγγράφως το ΤΑΙΠΕΔ για τη νομική
προστασία της περιοχής. Για το λόγω αυτό έδωσαν εντολή στο προσωπικό να συντάξει και
να αποστείλει σχετικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι:
Το σύνολο σχεδόν της έκτασης που προτείνεται προς πώληση, βρίσκεται εντός της ζώνης
Β5-1.
Το βόρειο και νότιο τμήμα της ζώνης 5-1, όπου εντός αυτής βρίσκεται μεγάλο τμήμα της
προτεινόμενης προς εκμετάλλευση έκτασης, θεωρούνται υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Για
την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής αυτής, ο Φ.Δ. απέστειλε, με το υπ’ αρ. 3461/2212-2010 έγγραφο, προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και στο
πλαίσιο έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για το ΕΠΑΜΑΘ, με το οποίο ζητήθηκαν να γίνουν
αλλαγές στα όρια των ζωνών προστασίας της συγκεκριμένης περιοχής καθώς και στις
επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Σύμφωνα με αυτές προτάθηκε η αλλαγή του χαρακτηρισμού
από ζώνη Β5-1 σε ζώνη Α1-3 επειδή οι περιοχές αυτές είναι οι σημαντικότερες για το τσακάλι
(Canis aureus) στην Ελλάδα (Οδ. 92/43/ΕΟΚ, Παρ. V). Στην περιοχή διαχειμάζει η Νανόχηνα
(Anser erythropus) παγκόσμια απειλούμενο είδος σύμφωνα με την IUCN, το Κόκκινο βιβλίο
για τα πουλιά (Κρισίμως Κινδυνεύων, την (Οδ. 79.409/ΕΟΚ, Παρ.. Ι και 2009/147/ΕΚ περί
της διατηρήσεως των άγριων πτηνών), είναι Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με κωδικό Κ769
«Κοτζά Ορμάν Νέστου Δήμου Τοπείρου», Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) GR1150010
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Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR1150001) και περιλαμβάνει τον τύπο οικοτόπου
προτεραιότητας 91f0 και τύπους οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (92D0).
Επίσης, στο παραπάνω έγγραφο ο Φ.Δ. ζήτησε αλλαγές της ΚΥΑ 44549/17-10-2008, οι
οποίες αφορούν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στις Ζώνες Α1 και Β5. Οι προτάσεις
αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού βαθμού προστασίας και ενίσχυσης των
Περιβαλλοντικών-Οικολογικών διεργασιών στην προστατευόμενη περιοχή. Οι προτεινόμενες
αλλαγές αφορούν, για τη Ζώνη Α1, τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων, τη λειτουργία των φυσικών ιχθυοτροφείων, την ερασιτεχνική αλιεία, τις
υποδομές ενσταβλισμού, τις λιμενικές υποδομές, τις απολήψεις αδρανών υλικών και τη
διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
Οι προτεινόμενες αλλαγές για τη Ζώνη Β5 αφορούν:
 Τη διατήρηση της υφιστάμενης χρήσης για τα υφιστάμενα κτίσματα και η αλλαγή
αυτής να επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και
ενισχύονται οι περιβαλλοντικές – οικολογικές διεργασίες στην προστατευόμενη
περιοχή. Επίσης, να επιτρέπονται οι προσθήκες και εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και
αποθήκευσης νερού.
 Να επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών
λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Κέντρου Συνεργασίας και Αναφοράς των
προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Τον αποκλεισμό του εμπορικού χαρακτήρα εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού
και θερμότητας, με χρήση, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εκτός αιολικής) και
υψηλής θερμότητας (π.χ. γεωθερμική, ηλιακή κλπ), παρά μόνο για την κάλυψη των
αναγκών των υφιστάμενων κτισμάτων.
 Να επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων έργων
και υποδομών ενώ να μην επιτρέπεται η ίδρυση νέων.
 Να μην επιτρέπονται κτίρια γραφείων.
 Να μην επιτρέπεται η ίδρυση χώρων στάθμευσης.
 Η Σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκτέλεση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στην παρούσα ζώνη να εκπονηθεί με
τον συντονισμό και τη σύμφωνη γνώμη του Φ.Δ.
Αν και είναι κατανοητή η προσπάθεια αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου, εντούτοις πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα ανωτέρω, σε
οποιαδήποτε ενέργεια αξιοποίησης, ώστε να συνάδει με το καθεστώς προστασίας της
προστατευόμενης περιοχής και τη διατήρηση και διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και του
τοπίου του Εθνικού Πάρκου. Ειδικότερα, καμία επέμβαση στην περιοχή δεν πρέπει να
προκαλεί κατ’ ουσία περιορισμό της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής που ήδη
προστατεύεται από την Εθνική Νομοθεσία και από Διεθνείς Συνθήκες.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί αιτήματος τροποποίησης της για έκφραση γνώμης του ΦΔ για
την εγκατάσταση πρόχειρου καταλύματος κτηνοτροφικής εγκατάστασης της
Γεωργιάδου Ελένης, δυναμικότητας 400 αιγοπροβάτων (8 ισοδύναμα ζώα) στο υπ.
αρ. 289 τεμ. του αναδασμού αγροκτήματος Βελώνης του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε.
Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της
υπ. αρ. 7972/20-12-2013 θετικής γνωμοδότησης του ΦΔ για το θέμα με το παρακάτω
σκεπτικό:
1. Mολονότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 4 δεν επιτρέπονται οι καθετοποιημένες
πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες έως 200 ισοδύναμα ζώα στην συγκεκριμένη θέση, διότι
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η απόστασή της από την ζώνη Β3-3 είναι μικρότερη από 1 χλμ, ταυτοχρόνως όμως,
σύμφωνα με το σημείο 7, επιτρέπονται οι εσταυλισμοί αιγοπροβάτων στην ζώνη Β3-3
(ζώνη αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας),όπως ορίζονται στο σημείο αυτό, με
αποτέλεσμα να στερείται ουσίας η απαγόρευση μιας δραστηριότητας για λόγους
απόστασης από μια ζώνη στην οποία η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται, και
δεδομένου ότι:
i.
η απόσταση από την ζώνη Α2-6 είναι μεγαλύτερη 1 χλμ
ii.

η κτηνοτροφική εγκατάσταση αφορά πρόχειρο κατάλυμα.

iii.

η ζώνη Β3-3 διέπεται από αυστηρότερο καθεστώς προστασίας από την ζώνη
Γ1-4.

και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Να τηρεί ο ενδιαφερόμενος τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»,
όπως αυτές ορίζονται στην υπ.αρ. 46296/8-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002 /Β΄/ 14-8-2013).



Η κτηνοτροφική εγκατάσταση του πρόχειρου καταλύματος να υπάγεται στην 1η
κατηγορία του Ν. 4056/2012, όπως ορίζονται αυτά στον ανωτέρω νόμο και στην υπ. Αρ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) ερμηνευτική εγκύκλιό του «πρόχειρα
καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από
οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από
υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών,
εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους
κτηνοτρόφους, μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από
το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα
χειρισμού υγρών αποβλήτων».



Η κτηνοτροφική εγκατάσταση να είναι εκτατικής μορφής όπως ορίζεται αυτή στην υπ. Αρ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012.



Ο σταβλισμός των ζώων να περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή για την
προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και οι ανάγκες
διατροφής των ζώων να καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από φυσικούς ή
τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ην υγιεινή
και καλή διαβίωση των ζώων όπως αυτή καθορίζεται από την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, και ειδικότερα στην υπ. αρ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ)
ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012.



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να αυξήσει την δυναμικότητα της
εγκατάστασης μελλοντικά ή να την εκσυγχρονίσει σε ανώτερη κατηγορία του Ν.
4056/2012.



Ο αριθμός των ζώων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 400
αιγοπρόβατα (8 Ισοδύναμα ζώα).



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η εκμηχανοποίηση των εργασιών εκτροφής (πχ,
άρμεγμα, τροφοληψία, καθαρισμός κλπ).



Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία περαιτέρω προσθήκη στα υπάρχοντα στέγαστρα της
εγκατάστασης για κανένα λόγο, εκτός από βοηθητικούς χώρους.



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



Τόσο για την αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στο περιβάλλον όσο και για την
δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών σταυλισμού των ζώων, τυχόν προσθήκες ή
αντικαταστάσεις ή συντηρήσεις των υλικών του πρόχειρου καταλύματος να
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πραγματοποιηθεί με λοιπά υλικά που ορίζονται στην υπ. αρ. 1464/67426/13-06-2012
(ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4056/2012 και ειδικότερα (πέτρες, ή
τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή συνδυασμό αυτών) και όχι με την χρήση λαμαρίνας,
εκτός και αν αυτή ,λόγο του υλικού ή του χρώματός της, αποδεδειγμένα εναρμονίζεται
στον περιβάλλοντα χώρος και δεν προκαλεί δυσμενείς συνθήκες σταυλισμού των ζώων.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση θέματος για το Σχολικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Φ.Δ. στο πλαίσιο
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι και η φετινή διοργάνωση του
διαγωνισμού ζωγραφικής που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν το
θέμα του διαγωνισμού ζωγραφικής που θα είναι: «Η μετανάστευση των πουλιών και των
ψαριών», ο οποίος και θα απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των δημοτικών
σχολείων των Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων
ζωγραφικής να απαρτίζεται από τους:
• κ. Ιωάννη Μενεσίδη, Ζωγράφος – πρώην Νοσοκομειακός Ιατρός του Γ.Ν. Ξάνθης
• κ. Κρυωνά Σεργκενλίδη, Ζωγράφος – Επιμελητής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης
• κ. Σάββα Μιχαηλίδη , Δήμαρχος Νέστου και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας,
Ακολούθως έδωσαν εντολή στο προσωπικό του Φ.Δ. να προχωρήσει τις διαδικασίες
ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη του
τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι στο πλαίσιο 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», ο ΦΔ έχει αναθέσει το έργο «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών
στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στην ανάδοχο Ένωση Τσιάρα
Δημήτριου – Παλάσκα Δημήτριου.
Ο πρόεδρος του Φ.Δ. συνέχισε αναφερόμενος ότι ο ανάδοχος του έργου διοργανώνει, βάσει
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Τεχνική του Προσφορά, ημερίδα με θέμα:
«Δημόσια παρουσίαση & διαβούλευση επί των αποτελεσμάτων του έργου «Ανάπτυξη του
τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Α.Μ.Θ.»». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00,
στην Κεραμωτή και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου και έχουν κληθεί
να συμμετέχουν επαγγελματίες από όλους τους κλάδους του τουρισμού μέσα στην περιοχή
του ΕΠΑΜΑΘ.
6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την εκδήλωση καθαρισμού του παραποτάμιου δάσους της
Κεραμωτής,στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελοντισμού που υλοποιείται μέσω
της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ»ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι ο Φ.Δ. στο πλαίσιο του
έργου για τον Εθελοντισμό που υλοποιεί μέσω της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ»- ΕΠΠΕΡΑΑ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη
εθελοντική δράση για το 2014. Σκοπός της δράσης είναι ο καθαρισμός στο Παραποτάμιο
Δάσος της Κεραμωτής, την Κυριακή 6 Απριλίου.
Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε η ενεργοποίηση των εγγεγραμμένων εθελοντών του Φ.Δ. καθώς
και μελών τοπικών συλλόγων και φορέων. Τη βοήθεια του στην εκδήλωση, προσέφερε και ο
Δήμος Νέστου, με τη διάθεση ενός φορτηγού για την αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και
το Δασαρχείο Καβάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του.
7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση από το μέλος του Δ.Σ. κ. Βέργο Βεργίδη για το φαινόμενο κοπής των
καλαμιώνων στη Λ/Θ Ξηρολίμνη.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού άκουσαν τις εισηγήσεις του Προέδρου και του κ. Βεργίδη
Βέργου, Προέδρου και μέλους του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδα, αποφάσισαν
ομόφωνα να δώσουν εντολή στο προσωπικό του Φ.Δ να πραγματοποιήσει αυτοψία στην
περιοχή προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ή το περιστατικό
ήταν μεμονωμένο.
8ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής,
παραδοτέων της ενδιάμεσης έκθεσης Β΄ φάσης του πρόχειρου διαγωνισμού
ανάθεσης υπηρεσιών: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ερπετών-Αμφιβίων στην
περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για
τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης ΕρπετώνΑμφιβίων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την παραλαβή των παραδοτέων της ενδιάμεσης έκθεσης της Β’ φάσης στο πλαίσιο
του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ερπετών-Αμφιβίων στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015», με την επισήμανση ότι με την παρούσα έκθεση δεν
διακρίνεται σημαντική πρόοδος του αναδόχου στην υλοποίηση της Β΄ Φάσης του
έργου, για λόγους που κατανοούμε (αδυναμία δειγματοληψιών κατά την χειμερινή
περίοδο), απαιτείται όμως επίσπευση των ενεργειών - εργασιών του αναδόχου για
την έγκαιρη ολοκλήρωση της υλοποίησης της Β΄ φάσης του έργου εντός του
ισχύοντος χρονοδιαγράμματός του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
παραδοτέα της Β΄ φάσης που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ 6115/04-12-2012
προκήρυξή του. Καθώς επίσης, ο ανάδοχος να διατηρήσει στενή συνεργασία με τον
ανάδοχο 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.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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