ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 4ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 25 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 4η/2013
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6745 / 18-4-2013 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. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγγραφο αίτημα από τον ανάδοχο κ. Τσιλογεώργη Αλέξανδρο, στο πλαίσιο της
απευθείας ανάθεσης του έργου «Προμήθεια: Στολών ένδυσης προσωπικού».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αποφάσισαν ομόφωνα την κήρυξη του αναδόχου κ. Τσιλογεώργη
Ιωάννη ως έκπτωτου, στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
«Στολών ένδυσης προσωπικού» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Επίσης,
αποδέχθηκαν ομόφωνα την πρόταση του Πρόεδρου του Δ.Σ. για την εκ νέου διαδικασία για
την προμήθεια στολών ένδυσης για το προσωπικό του Φ.Δ. μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσληψης και των νέων υπαλλήλων.
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2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικών αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού
«Προμήθεια: Εξοπλισμού πεδίου» 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 με αντικείμενο «Προμήθεια
εξοπλισμού πεδίου».
2. την προσωρινή κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια
εξοπλισμού πεδίου» στον προσφέροντα «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
«ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ»» με προϋπολογισμό 21.150,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και
προσωρινή κατακύρωση για τους πρόχειρους διαγωνισμούς:
Α) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ερπετών - Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠ ΑΜΘ
(2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ερπετών – Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)».
2. την
προσωρινή
κατακύρωση
του
πρόχειρου
διαγωνισμού
«Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ερπετών – Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)» στην
προσφέρουσα Ένωση «Δ. Μπούσμπουρα / Α. Σπυρίδη – Β. Κουτάλου» με
προϋπολογισμό 55.350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έδωσαν εντολή για την
υπογραφή της σύμβασης.
Β) «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του
ΕΠ ΑΜΘ (2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)».
2. την προσωρινή κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (20122015)» στον προσφέροντα «Εργαστήριο Βοτανικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Επικ.
Καθ.
Ευανθία
Παπαστεργιάδου»
με
προϋπολογισμό
68.880,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έδωσαν εντολή για την υπογραφή της σύμβασης.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την αποσφράγιση
προσφορών στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού: «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. μετά την ενημέρωση έδωσαν εντολή στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
για συνέχιση των εργασιών της, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες του πρόχειρου
διαγωνισμού «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας».
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου του ΦΔ
για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Ενστάσεων του ΦΔ. Έτσι τροποποιώντας την 2η
Απόφαση της 4ης/1-7-2011 συνεδρίασης όπως τροποποιήθηκε με την 2η Απόφαση της
8ης/30-8-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. η οποία τροποποιήθηκε με την 5η Απόφαση της
3ης/2013 συνεδρίασης του, η Επιτροπή Ενστάσεων θα απαρτίζεται από τους:
Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος
Μέλη: Αθανάσιος Παπούδης με αναπληρωτή το Βασίλειο Τερζή, Μπερμπερίδης Θεόδωρος.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Αντικατάσταση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΦΔ στην Κοινή Επιτροπή στο
πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια ΑΜΘ για την
υλοποίηση έργων της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα στην
αντικατάσταση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή της
Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια ΑΜΘ και τον ορισμό της κας Μιχαηλίδου
Δέσποινας ενώ εκπρόσωπος του ΦΔ παραμένει ο κ. Μπερμπερίδης Θεόδωρος.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης για την
υλοποίηση έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη του Δ.Σ.
αποφάσισαν ομόφωνα την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αβδήρων με την κα
Μιχαηλίδου Δέσποινα με αναπληρωτή τον κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Αντικατάσταση επιστημονικού υπευθύνου και εκπροσώπου του Φ.Δ. στην
Προγραμματική Σύμβαση με την Ε.Ο.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key
wintering and staging sites within the European flyway».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα την
αντικατάσταση της κας Χαραλάμπους Ευαγγελίας ως εκπροσώπου του και Επιστημονικού
υπευθύνου του ΦΔ με τον υπάλληλο του Φ.Δ. κ. Βασίλειο Τερζή και αναπληρώτρια την κα
Αναστασία Μιχαηλίδου επίσης υπάλληλο του Φ.Δ..
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9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή του έργου : «Κατασκευή χώρου περίθαλψης τραυματισμένων ειδών αποθήκης, (δράση Επόπτευσης-Φύλαξης)» που υλοποιείται στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού
αξιολόγησης της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής έργων του ΦΔ., για τη
διαδικασία παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή χώρου περίθαλψης τραυματισμένων ειδών - αποθήκης, (δράση επόπτευσηςφύλαξης)» και την κατακύρωση της ανάθεσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΑΤ
ΘΡΑΚΗΣ Ο.Ε.».
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.
10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος περιπολιών επόπτευσης Μαΐου 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για τον μήνα Μάιο 2013, όπως παρουσιάστηκε.
11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Λοιπά θέματα.
Παραλαβή του έργου : «Προμήθεια Υλικού Εθελοντών» που υλοποιείται στο
πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού της
Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής έργων του Φ.Δ., για τη διαδικασία
παραλαβής των έργων:
«Προμήθεια Υλικού Εθελοντών»
1) Τμήμα 1 «Ποδήλατα»
2) Τμήμα 2 «Παχύμετρα – Υψόμετρα»
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την πληρωμή των αναδόχων ανάλογα και με τη χρηματοδότηση από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
12o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) Αίτημα «Παραχώρηση γης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας 290
προβάτων», από τον κ. Αντζάκη Απόστολο στη κτηματική περιοχή Αβάτου της
Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης με την προϋπόθεση ότι:
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Για την ανέγερση των μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων 290 προβάτων (5,8
ισοδύναμα) θα ακολουθηθεί η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1α
του β σχετικού: «Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,
έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην
παρούσα».
2) Αίτημα «Παραχώρηση γης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας 130
αιγοπροβάτων», από τον κ. Πάττα Ιωάννη στη κτηματική περιοχή Ερασμίου της
Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης με την προϋπόθεση ότι:
 Για την ανέγερση των μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων 130 αιγοπροβάτων (2,6
ισοδύναμα) θα ακολουθηθεί η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1α
του β σχετικού: «Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,
έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην
παρούσα».
3) Αίτημα «Παραχώρηση γης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας 200
προβάτων», από τον κ. Χούλια Χασάν Ογλού στη κτηματική περιοχή Βελόνης της
Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης με την προϋπόθεση ότι:
Για την ανέγερση των μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων 200 προβάτων (4 ισοδύναμα) θα
ακολουθηθεί η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα
Διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1α του β σχετικού: «Για όλα τα
επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, έργα και δραστηριότητες,
ακολουθείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα
Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα».
4) ΤΠΕ του έργου «Εμπλουτισμός Κολχικού Φασιανού» από τον Κυνηγετικό
Σύλλογο Κομοτηνής στην Π.Ε Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να γνωμοδοτήσουν αρνητικά και να μην θεωρήσουν την Έκθεση Εμπλουτισμού
Ενδιαιτημάτων με Κολχικό Φασιανό (Phasianus colchicus) του Κυνηγετικού Συλλόγου
Κομοτηνής στις περιοχές των εκβολών Κομψάτου, Φιλιουρή, βόρειες παραλίμνιες εκτάσεις
της Λ. Ισμαρίδας, Ανατολική Βιστωνίδα, της ΠΕ. Ροδόπης, για τους παρακάτω λόγους:


Σύμφωνα με την Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008 (ΦΕΚ 637/Β/2009) (γ σχετικό): Με τους
εμπλουτισμούς επιδιώκεται η ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω
στόχους: (α) Η επανεισαγωγή ιθαγενών θηραμάτων τα οποία για διάφορους λόγους
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έχουν εκλείψει από τις περιοχές φυσικής κατανομής τους με σκοπό την εγκατάσταση
νέων φυσικών πληθυσμών. (β) Η ενίσχυση φυσικών πληθυσμών ιθαγενών θηραμάτων
που έχουν μειωθεί σημαντικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο και υπάρχει κίνδυνος αιμομικτικής
κατάρρευσης. (γ) Η αύξηση των πληθυσμών θηραμάτων με σκοπό την αύξηση της
κυνηγετικής κάρπωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως περιγράφεται στην έκθεση,
επιδιώκεται ο στόχος (α) & (γ), και κυρίως ο (α) καθώς αναγνωρίζεται ότι στις
προτεινόμενες περιοχές δεν υπάρχει φυσικός πληθυσμός. Συνεπώς απαιτείται ένα
Σχέδιο Εμπλουτισμού Βιοτόπων με θηραματικά είδη σύμφωνα με όσα περιγράφονται για
τις περιπτώσεις (α) και (β) στην παραπάνω Υ.Α. και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
σύνταξης που αυτή προβλέπει. Επίσης στην έκθεση που έχει υποβληθεί στον ΦΔ δεν
αναφέρεται η προέλευση του είδους, ενώ σύμφωνα με την ΥΑ αναφέρεται: Προέλευση:
Κρατικό Εκτροφείο Χρυσούπολης Καβάλας και λοιπά νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία
καθώς και φυσικοί πληθυσμοί του Δέλτα του Νέστου. Ακόμη στην παρούσα έκθεση δεν
γίνεται καμία περαιτέρω αναφορά για το είδος προς εμπλουτισμό (έλεγχος ταυτοποίησης
του είδους, πιστοποιητικά, γενετικός έλεγχος κλπ), εκτός από το επιστημονικό όνομα του
είδους και την ηλικία των ατόμων προς απελευθέρωση..


Το Σχέδιο Εμπλουτισμού Βιοτόπων που περιγράφεται στο (γ) σχετικό της παραπάνω
Υ.Α., θα πρέπει να συνταχθεί για κάθε περιοχή εμπλουτισμού, καθώς είναι γνωστό ότι η
Λίμνη Βιστωνίδα απέχει πολλά χιλιόμετρα από την Λίμνη Ισμαρίδα και τον ποταμό
Φιλιουρή, ενώ αυτοί οι βιότοποι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους λειτουργικά.



Η παρούσα Έκθεση υπονοεί ότι θα γίνει και έλεγχος των εδαφόβιων αρπακτικών,
λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι πληθυσμοί «είναι μεγάλοι», χωρίς καμία απολύτως
τεκμηρίωση τόσο για το πώς εκτιμήθηκαν (ποιών δεδομένων – καταμετρήσεων) όσο και
για την αναγκαιότητα του «ελέγχου». Ομοίως και για τα θηραματικά είδη (αποδημητικά,
διαχειμάζοντα, επιδημητικά). Επίσης η Έκθεση δεν διευκρινίζει αν η αξιολόγηση των
ειδών που περιλαμβάνεται σε αυτήν είναι η ίδια για όλες τις περιοχές προς εμπλουτισμό
ή αφορά μόνο μερικές από αυτές χωρίς όμως να αναφέρει ποιες.



Η Έκθεση εμπλουτισμού θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διαφορετική για κάθε μία από
τις τέσσερις (4) προτεινόμενες περιοχές προς εμπλουτισμού.



Δεν αναφέρεται στην Έκθεση η θέση των πυρήνων προσαρμογής (διχτυοστάσια), ούτε
αυτή φαίνεται στους σχετικούς χάρτες, όπως επίσης δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση αν οι
πυρήνες είναι διαφορετικοί για κάθε περιοχή εμπλουτισμού.



Αναφέρεται μόνο συνολικά ο αριθμός των Φασιανών που θα απελευθερωθούν (500
άτομα) σε όλες τις περιοχές, χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που θα
απελευθερωθεί σε κάθε μία περιοχή.



Αναφορές στην Έκθεση όπως: «Οι προσπάθειες εμπλουτισμού που προηγήθηκαν με
φασιανούς προηγούμενα έτη, στέφθηκαν από σχετική επιτυχία και σε ορισμένες
περιπτώσεις είχαμε θεαματικά αποτελέσματα, ιδίως όπου μπορούσαμε να επέμβουμε στο
ενδιαίτημα βελτιώνοντάς το και κυρίως όπου ήταν δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικά
οι φυσικοί άρπαγες. Δυστυχώς στις μέρες μας παρατηρείται μια πρωτοφανή αύξηση των
αρπακτικών πτηνών και θηλαστικών, γεγονός που δυσκολεύει στα μέγιστα την επιβίωση
των απελευθερωμένων φασιανών», είναι άστοχες, καθώς δεν τεκμηριώνονται
επιστημονικά. Επίσης η αναφορά αυτή δείχνει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν θα έχει
επιτυχία, καθώς αφενός δεν είναι δυνατόν να γίνουν ενέργειες ελέγχου των «φυσικών
αρπάγων» (πτηνών και θηλαστικών),καθώς πολλά από αυτά τα είδη περιλαμβάνονται
στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (και κάποια είναι και είδη προτεραιότητας) και αφετέρου δεν
περιγράφεται αν και γιατί θα χρειαστούν τέτοιες παρεμβάσεις, προσδιορίζοντας
επακριβώς τις συνθήκες κα τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να γίνουν.



Προτείνουμε σε περίπτωση κατάθεσης μελλοντικά Σχεδίου Εμπλουτισμού Βιοτόπων με
Κολχικό Φασιανό (Phasianus colchicus colchicus), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
σχετικής Υ.Α να προβλεφθούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την απαγόρευση της θήρας
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στις περιοχές εμπλουτισμού, καθώς είναι γνωστό ότι στις προτεινόμενες περιοχές εκτός
των καταφυγίων άγριας ζωής, επιτρέπονταν το κυνήγι του Κολχικού Φασιανού σύμφωνα
με την "Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δ/νσης Δασών Ροδόπης Κυνηγετικής
Περιόδου 2012-2013 (από 20-8-2012 μέχρι 28-2-2013)".


Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση κατάθεσης νέας πρότασης εμπλουτισμού περιοχών, αυτή
θα πρέπει:
o

Να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των ανωτέρω παρατηρήσεών μας.

o

Να αφορά συγκεκριμένες περιοχές και όχι ομάδες περιοχών.

o

Να ακολουθεί τις προδιαγραφές που ορίζει το (γ) σχετικό, σύμφωνα με τον
επιστημονικά τεκμηριωμένο σκοπό για τον οποίο γίνεται ο εμπλουτισμός.

o

Το σχετικό Σχέδιο Εμπλουτισμού Βιοτόπων να κατατεθεί προς θεώρηση στον ΦΔ
και να αποδεικνύεται επιστημονικά σε αυτό ότι μπορεί να συμβάλλει
αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των ειδών αυτών σε ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται αρνητικές
συνέπειες σε υπάρχοντες φυσικούς οικοτόπους ή άλλα είδη, όπως προβλέπεται
στο (β) σχετικό.

o

Να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις θήρας για τα είδη και τις περιοχές
προς εμπλουτισμό σε βάθος χρόνου.

5) ΤΠΕ για την «Κατασκευή φυλακίου/παρατηρητηρίου στη λίμνη Ισμαρίδα» από
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση της πρότασης και την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5564/24-7-2012
γνωμοδότησης του ΦΔ με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


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



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



Η διαμόρφωση του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας του παρατηρητηρίου θα
πραγματοποιηθεί απαραιτήτως από κοινού μεταξύ της ΕΟΕ, του Φορέα Διαχείρισης και
του Δήμου Κομοτηνής.



Θα προηγηθούν της εγκατάστασης του φυλακίου / παρατηρητήριου, όλες οι
προβλεπόμενες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις, που προβλέπονται από την κείμενη
πολεοδομική νομοθεσία.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) 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 πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με
την τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ (Κεφ. Ε & Δ)
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«Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις - Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», (Κεφ. ΣΤ)
«Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Ο χώρος/οι που θα επιλεγεί/ουν για την εγκατάσταση του εργοταξίου/ιων, θα πρέπει να
είναι μακριά από υγροτοπικές εκτάσεις ή εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις έτσι ώστε να
μην δημιουργείται όχληση, τόσο από τη σκόνη όσο και από τους θορύβους των
μηχανημάτων και των διερχόμενων βαρέων οχημάτων στην άγρια πανίδα της περιοχής.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις των
αντλιοστασίων και των αγωγών και των συνοδών έργου αυτών σε κατάσταση τέτοια,
ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε πιθανή διαρροή λυμάτων και να
επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη.



Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο
πρόγραμμα παρακολούθησης του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να
αποστέλλονται με μορφή ετήσιας έκθεσης στον Φορέα Διαχείρισης.



Να υπάρξει πρόνοια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων από τον
Δήμο Αβδήρων για την άρδευση του πρασίνου, υπαίθριων χώρων, δεξαμενές
αντιπυρικής προστασίας σε θέσεις της περιοχής του Δήμου, όπου το απαιτούμενο νερό
μεταφέρεται με οχήματα.



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



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



Επισημάνεται η ανάγκη επακριβούς τήρησης των παρακάτω αναφερόμενων στην
παρούσα ΜΠΕ:
o Για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση αστοχίας ή μη ορθής λειτουργίας των SBR,
επιλέγεται χρόνος παραμονής στις δεξαμενές εξισορρόπησης 2 ημέρες (2d) (σελ 48).
o Κάθε μελλοντική σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης (οικισμός, ξενοδοχειακό
συγκρότημα κλπ) η οποία δεν προβλέπεται στον παρόντα σχεδιασμό της μονάδας,
θα ελέγχεται ως προς την δυνατότητα της ΕΕΛ να παραλάβει τα πρόσθετα φορτία.
Εφ’ όσον αυτό δεν είναι δυνατόν τότε τα πρόσθετα φορτία θα παραλαμβάνονται μόνο
μετά από ανακατασκευή ή επέκταση της μονάδας (σελ. 110).
o Είναι δυνατή πρόσθετη μείωση του φορτίου της εκροής πέρα από τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας), με την μελλοντική κατασκευή μονάδας φυσικής επεξεργασίας (πχ
τεχνητοί υγρότοποι) κατάντη της ΕΕΛ. Η μονάδα αυτή θα μείωνε επιπρόσθετα το
ρυπαντικό φορτίο της εκροής αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του φυσικού
περιβάλλοντος και της ΕΕΛ (σελ. 110).

2o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Πρόταση για από κοινού (ΥΠΕΚΑ και Φορέων Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας Ισμαρίδας και Οροσειράς Ροδόπης) διοργάνωσης επιστημονικής
συνάντησης με θέμα: «Θανάτωση άγριας πανίδας με δηλητηριασμένα δολώματα».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ έδωσε το λόγο στο μέλος του Δ.Σ. κ. Οικονόμου Αθανάσιο,
εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ. Ο κ. Οικονόμου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι τα τελευταία έτη,
περιστατικά θανάτωσης άγριας πανίδας με χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχουν
αυξητικές τάσεις, κάτι που κάνει το ΥΠΕΚΑ να ανησυχεί ιδιαίτερα. Παρόμοιο περιστατικό
συνέβη σε πολύ κοντινή απόσταση από τα όρια του ΕΠΑΜΑΘ (περιοχή Κρωμνικού). Το
γεγονός είχε άμεση αρνητική επίπτωση και στην ορνιθοπανίδα του ΕΠΑΜΑΘ. Για τον

8

παραπάνω λόγο προτείνει να διεξαχθεί μια επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Θανάτωση
άγριας πανίδας με δηλητηριασμένα δολώματα», στο χώρο του ΦΔ Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας
Ισμαρίδας, με την από κοινού διοργάνωση των Φορέων Διαχείρισης της περιοχής (Δέλτα
Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας & Οροσειρά Ροδόπης) και το ΥΠΕΚΑ.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ, ο οποίος ενημέρωσε τον κ. Οικονόμου
και τα μέλη του Δ.Σ. ότι μια τέτοιου είδους πρόταση είναι πολύ καλή σκέψη, αλλά στο παρόν
χρονικό διάστημα και στο άμεσο μέλλον κάτι τέτοιο, από πλευράς του ΦΔ Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας Ισμαρίδας, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί γιατί ήδη ο φόρτος εργασίας είναι
μεγάλος εξαιτίας των πολλών έργων που βρίσκονται σε διαδικασία προκηρύξεων και
ανάθεσης. Παρόλα αυτά ο ΦΔ μπορεί να διαθέσει τους χώρους και να βοηθήσει στη
διοργάνωση, χωρίς όμως να μπορεί να αναλάβει όλο το βάρος της διοργάνωσης της
εκδήλωσης, η οποία και θα ήταν δόκιμο να γίνει από το ΥΠΕΚΑ ως κεντρικός εποπτεύον
φορέας. Συνεπώς καλό θα είναι να ξανατεθεί το θέμα, και σε συνεργασία με τον ΦΔ
Οροσειράς Ροδόπης, έτσι ώστε να βρεθεί τόσο το δόκιμο χρονικό διάστημα, όσο και ο χώρος
για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

3o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. σχετικά με άρθρο της Φωνής της Ξάνθης για το
αρδευτικό του Νέστου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ ανέφερε στα μέλη του ΔΣ του ΦΔ ότι η τοπική εφημερίδα «Φωνή
της Ξάνθης» δημοσίευσε άρθρο σχετικά με την αδειοδότηση του αρδευτικού έργου πεδιάδας
Ξάνθης – Ροδόπης από τον ποταμό Νέστο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, η
εφημερίδα προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στον Φ.Δ. και στον Πρόεδρό του ΔΣ, με το
αιτιολογικό ότι ο ΦΔ έχει αρνητική θέση επί του θέματος επειδή δεν υιοθετήθηκαν οι απόψεις
του για το «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Θράκης
(GR12)». Τα μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν ότι ο Φ.Δ. δεν έχει γνωμοδοτήσει για το έργο του
αρδευτικού και η ΚΥΑ που αφορά το συγκεκριμένο έργο είχε εκδοθεί χωρίς έκφραση άποψης
από τον Φ.Δ. το Σεπτέμβριο του 2008. Ο Φ.Δ. έχει γνωμοδοτήσει κατά την 2η συνεδρίαση
του 2013 σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Σχέδιο
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Θράκης (GR12)» που
αφορούσε το συνολική διαχείριση των υδατικών πόρων της Θράκης. Εκεί είχαν αποτυπωθεί
κάποιες παρατηρήσεις του Φ.Δ. αναφορικά με τρόπο και τη μεθοδολογία κατάταξης των
υδάτινων σωμάτων της περιοχής σε κακή χημική κατάσταση. Σε αυτές τις επισημάνσεις είχε
συμφωνήσει και η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. καλώντας στη συνέχεια και σύσκεψη για το θέμα αυτό
στην Κομοτηνή με συμμετοχή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μελετητών.
Ο Πρόεδρος συνέχισε αναφέροντας ότι, τέτοιου είδους άρθρα είναι κακοήθειες από
εντεταλμένους δημοσιογράφους οι οποίοι πιθανόν δεν έχουν καμία γνώση επί της
προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά υποκινούνται από άλλα συμφέροντα. Ο Φ.Δ. εξετάζει
το κάθε έργο από την περιβαλλοντική κυρίως σκοπιά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
κοινωνικο-οικονομικές απόψεις των εκπροσώπων του δημοσίου, των Μ.Κ.Ο. και των
παραγωγικών φορέων της περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ.
Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στην εφημερίδα όπου να ζητείται η αποκατάσταση της
αλήθειας με τη δημοσίευση του κειμένου της απαντητικής επιστολής στο ίδιο σημείο που είχε
δημοσιευθεί το συκοφαντικό άρθρο.

4o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη στάση των πληρωμών βάσει εγγράφου της Διαχειριστικής του
ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ ανέφερε στα μέλη του ΔΣ του ΦΔ ότι η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ με το υπ’ αρ. οικ. 103911 / 18/4/2013 έγγραφό της
προς τους Φ.Δ.Π.Π. ζητάει την άμεση παύση πληρωμών, εξαιτίας των παρατηρήσεων που
προέκυψαν από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη μη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση από ορισμένους ΦΔ.Π.Π.
Σύμφωνα με το έγγραφο η ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ δεν θα προχωρήσει σε νέες κατανομές έως ότου
αποσαφηνιστεί το πλαίσιο και η διαδικασία ελέγχου. Η χρηματοδότηση των έργων των
Φ.Δ.Π.Π. από το ΕΠΠΕΡΑΑ, θα συνεχιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής
διαδικασίας από τα πορίσματα των ελέγχων.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθούν σύντομα οι απαραίτητες διαδικασίες
από όλους τους Φ.Δ.Π.Π. έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί πρόβλημα στη χρηματοδότηση
των ενταγμένων έργων του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας.
5o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Αποδοχή της έγκρισης αυτεπιστασίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ,
αποφάσισαν ομόφωνα την αποδοχή της έγκριση αυτεπιστασίας όπως αυτή αναφέρετε στο
υπ’ αρ. οικ. 103584 / 10/4/2013 έγγραφό της.
6o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Αποδοχή της παραίτησης του Κ. Μάγγου Κωνσταντίνου από υπάλληλος του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου, αποφάσισαν
ομόφωνα την αποδοχή παραίτησης- οικειοθελούς αποχώρησης του κ. Μάγγου
Κωνσταντίνου.
7o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή της απευθείας ανάθεσης : «Προμήθεια Υλικού Εθελοντών, Τμήμα1:
Ποδήλατα, Τμήμα 2: Παχύμετρα-Υψόμετρα» που υλοποιείται στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής
της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής έργων του ΦΔ., για τη διαδικασία
παραλαβής του έργου:
«Προμήθεια Υλικού Εθελοντών, Τμήμα 1: Ποδήλατα και Τμήμα 2: Παχύμετρα-Υψόμετρα».
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.
8o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή της απευθείας ανάθεσης : «Προμήθεια Σταθμήμετρα» που υλοποιείται
στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής
της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής έργων του Φ.Δ., για τη διαδικασία
παραλαβής του έργου: «Προμήθεια Σταθμήμετρα».
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.

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