ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 6ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
6η/2013 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7040 / 20-6-2013 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. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 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. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα 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 ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 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 διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας ως εξής:
1. Επιτροπή Προγραμματισμού Έργων-Ενεργειών:
Προεδρεύων: Κουτράκης Εμμανουήλ
Μέλη: Λαρίσης Σοφοκλής, Χανς Γέρρεντρουπ
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2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων:
Προεδρεύων: Μιχαηλίδου Δέσποινα
Μέλη: Μακρής Χρήστος, Ζλατίνη Πασχαλιώ.
3. Επιτροπής Σχεδιασμού και Ωρίμανσης:
Προεδρεύων: Οικονόμου Αθανάσιος
Μέλη:, Καμπάς Γεώργιος, Γερμαντζίδης Νικόλαος
4. Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου:
Προεδρεύων: Καμπάς Γεώργιος
Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Μιχαηλίδης Σάββας
5. Επιτροπή Ενστάσεων του ΦΔ
Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος
Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Παπούδης Αθανάσιος
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τον έλεγχο αιτήσεων για πρόσληψη
προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν
ομόφωνα την έγκριση της πρότασης του Προέδρου, ορίζοντας μέλη της επιτροπής
αξιολόγησης για τον έλεγχο αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ,
στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. τους:
1. Δ. Χαϊτίδη (μέλος Δ.Σ.),
2. Δ. Μιχαηλίδου (υπάλληλος Φ.Δ.),
3. Π. Ζλατίνη (υπάλληλος Φ.Δ.).
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού
«Πρόγραμμα παρακολούθησης Χερσαίοι Τύποι Οικοτόπων» στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική 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 «Πρόγραμμα
παρακολούθησης Χερσαίοι Τύποι Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (20122015)».
2. Την
οριστική
κατακύρωση
του
πρόχειρου
διαγωνισμού
«Πρόγραμμα
παρακολούθησης Χερσαίοι Τύποι Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (20122015)» στον προσφέροντα Εργαστήριο Βοτανικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Επικ. Καθ.
Ευανθία Παπαστεργιάδου με προϋπολογισμό 68.880,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
3. Έδωσαν εντολή για τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Αναφορά της εταιρείας «Γραφική ΔΙΑΦΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο πλαίσιο του
πρόχειρου διαγωνισμού «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας».
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι, τόσο η πρώτη αναφορά της «Γραφική
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αρ. πρ. 1023/13-6-2013 όσο και τα μεταγενέστερα
συμπληρωματικά υπομνήματα υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και εκτός της διαδικασίας. Τα μέλη
του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εξαιτίας του προδήλως εκπροθέσμου της
υποβολής τους δεν γίνεται να εξετασθούν οι προβαλλόμενοι με τις ως άνω αναφορές λόγοι.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του
πρόχειρου διαγωνισμού «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού
δημοσιότητας» 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 «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας».
2. Την προσωρινή κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας» στην προσφέρουσα Εταιρεία
«Next.com» με προϋπολογισμό 54.481,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισμού «Παραγωγή Τηλεοπτικού υλικού προβολής»
στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ, και επιστροφές
φακέλων υποψηφίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. στο πλαίσιο της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού
«Παραγωγή Τηλεοπτικού υλικού προβολής» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο
ΕΠΠΕΡΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ως άνω διαγωνισμό δεν συμπεριελήφθησαν
ορισμένα ουσιώδη στοιχεία αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα παραδοτέα του
έργου και ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για τον επανακαθορισμό των πνευματικών
δικαιωμάτων και ουσιώδεις τροποποιήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των
παραδοτέων, αποφάσισαν ομόφωνα :
1. Την ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Παραγωγή Τηλεοπτικού υλικού προβολής»
στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ,
2. Την επιστροφή των φακέλων υποψηφίων που έχουν σταλεί στο Φ.Δ.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με
αντικείμενο την «Παραγωγή Τηλεοπτικού Υλικού Προβολής», στο πλαίσιο της
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου
Α.Μ.Θ.». στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013» καθώς και της 6ης Απόφασης της 6ης/2013 Συνεδρίασης του ΦΔ, αποφάσισαν
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ομόφωνα την έγκριση της επαναπροκήρυξης τoυ πρόχειρου διαγωνισμού: «Παραγωγή
Τηλεοπτικού
Υλικού
Προβολής»
συνολικού
ποσού
προσφοράς
25.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδεχόμενα τις προτάσεις του αναδόχου, αποφάσισαν ομόφωνα
την
τροποποίηση
του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
έργου
«Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ασπονδύλων 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 ««Ένωση: 1) Ν. Γούναρη – Κ. Κόντου Ο.Ε με διακριτικό τίτλο «Τεχνοομοιόσταση
Ο.Ε.», 2) Φ. Φασούλα – Ν. Μάντζιου Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «Υλωρική Ε.Ε.», και 3) Γ.
Λουβιτάκη».
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τέσσερεις φάσεις, ως ακολούθως.
1. Α’ Φάση: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30/09/2013.
2. Β’ Φάση: από 01/10/2013 μέχρι 31/08/2014, με υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης στις
30/03/2014.
3. Γ’ Φάση από 01/9/2014 μέχρι 31/3/2015, με υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης στις
15/12/2014.
4. Δ΄ Φάση από 01/04/2015 μέχρι 31/09/2015, με υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης στις
31/06/2015.
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.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του πρόχειρου
διαγωνισμού «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θηλαστικών στην περιοχή του
ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδεχόμενα τις προτάσεις του αναδόχου, αποφάσισαν ομόφωνα
την
τροποποίηση
του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
έργου
«Πρόγραμμα
Παρακολούθησης 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)».
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί ως ακολούθως:
1. Α’ Φάση: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 02/08/2013, με αμοιβή
5.000,00€.
2. Β’ Φάση (20.000,00€ συνολικά): από 03/08/2013 μέχρι 03/08/2014, με ενδιάμεση έκθεση
προόδου στις 03/02/2014 και αμοιβή 8.000,00€.
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3. Γ’ και Δ΄ Φάση που ενοποιούνται (20.000,00€ συνολικά): από 04/08/2014 μέχρι
31/09/2015, με ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου στις 31/12/2014 και αμοιβή 8.000,00€,
31/5/2015 και αμοιβή 8.000,00€ και η τελική έκθεση στο τέλος του προγράμματος
31/9/2015 και αμοιβή 4.000,00€.
Όλα τα ανωτέρω ποσά είναι συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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 προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης για το μήνα Ιούλιο 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για τον μήνα Ιούλιο 2013, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω.
11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος παρακολούθησης στο πεδίο, στο πλαίσιο
προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης του Λευκού Πελαργού.

του

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα παρακολούθησης στο πεδίο
του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης του Λευκού Πελαργού, όπως
παρουσιάστηκε ανωτέρω.
12ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανελαστικών δαπανών του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πληρωμής ανελαστικών
δαπανών ΦΔ με κύριο και αντικειμενικό σκοπό την αποφυγή νομικών και λειτουργικών
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο ΦΔ από τη μη πληρωμή των δαπανών αυτών
αλλά και την αποφυγή ελλειμματικής προστασίας των ευαίσθητων προστατευόμενων
περιοχών του ΕΠ ΑΜΑΘ.
Συγκεκριμένα οι ανελαστικές δαπάνες ΦΔ που εγκρίνονται για το τρέχον χρονικό διάστημα
είναι οι:
1

ΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2013

2

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 11Χ500

3

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

4

ΤΣΜΕΔΕ ΜΑΪΟΥ

5

COURIER

100

6

ΟΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

115

7

ΔΕΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

193

8

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

100

9

COSMOTE

79,5

10

ΦΟΡΟΙ 8% ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

78,4

11

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΤΖΙΠ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

500

12

ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

300

13

ΑΓΟΡΑ ΕΝΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

14,4

ΣΥΝΟΛΟ

5469,08
5500
200
748,06

13.397,44
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13ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης για 25 έτη κατά χρήση, έναντι τιμήματος,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 483 τεμαχίου 78427,24 m2 (ΕΓΣΑ 87) του Αναδασμού του
αγροκτήματος Βελώνης έτους 1991-1995 του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης στον
Κατσίκα Ιωάννη του Αποστόλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2α του
Ν.4061/2012, για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων για ζωοτροφές.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η γεωργική χρήση 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. 630α τεμαχίου 44958,64 m2 (ΕΓΣΑ 87) του Αναδασμού του
αγροκτήματος Βελώνης έτους 1991-1997 του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης στον
Μπαρμπούνη Θεόδωρο του Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του
Ν.4061/2012, για 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,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 640β/2 τεμαχίου 41149,56 m2 (ΕΓΣΑ 87) και του υπ’
αριθμ.496 τεμαχίου 45293,18 m2 (ΕΓΣΑ 87) του Αναδασμού του αγροκτήματος
Βελώνης έτους 1991-1997 του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης στον Κατσίκα
Βασίλειο του Αποστόλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2α του Ν.4061/2012, για
καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων για ζωοτροφές.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η γεωργική χρήση 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
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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.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την κλοπή δύο (2) Τηλεμετρικών Σταθμών του Φ.Δ. σε διάστημα
λιγότερο του ενός μηνός από την ολοκλήρωση της προμήθειας έξι (6)
Τηλεμετρικών Σταθμών του ΕΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός της κλοπής των
τηλεμετρικών σταθμών, αφού αυτή η ενέργεια πιθανόν να πραγματοποιήθηκε είτε από
ασυνείδητους πολίτες προκειμένου να ωφεληθούν από την μεταπώληση του εξοπλισμού και
των υλικών των σταθμών, είτε συνειδητά από κάποιους που τους ενόχλησε η παρουσία και ο
σκοπός για τον οποίο τοποθετήθηκαν οι σταθμοί. Τα μέλη του Δ.Σ., μη έχοντας περισσότερα
στοιχεία για το συμβάν, ευελπιστούν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών να απαντήσουν στα
ανωτέρω ερωτήματα. Επίσης κάλεσαν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες και προς τις αρμόδιες αρχές, για την διερεύνηση της κλοπής, αλλά και προς την
Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ προκειμένου να αναζητηθεί χρηματοδότηση για την
αντικατάστασή τους και την διασφάλιση των υπόλοιπων τηλεμετρικών σταθμών.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για το Σχολικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Φ.Δ. στο πλαίσιο
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με θέμα: «Η Βιοποικιλότητα
του Εθνικού Πάρκου ΑΜΑΘ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε και αποφάσισαν ομόφωνα να αποσταλεί ευχαριστήριο έγγραφο προς τα
καταστήματα ZOOM Art Group και κ. Νίκου Παρασχίδη στην Ξάνθη για την ευγενική χορηγία
των βραβείων των μαθητών, στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για την συνεισφορά
τους, καθώς και στον Εξωραϊστικό Μορφωτικό Σύλλογο Πόρτο Λάγους για την παραχώρηση
της αίθουσας.
3ο Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης
Εκδηλώσεις Φ.Δ. για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την πρόταση του
Προέδρου για την έγκαιρη προετοιμασία και σχεδιασμό των εκδηλώσεων που θα οργανώσει
ο ΦΔ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2014. Ακολούθως έδωσαν εντολή στο
προσωπικό του ΦΔ να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν προς την κατεύθυνση
αυτή.
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4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση για την υλοποίηση του υποέργου «Διαχείριση καλαμιώνα της
λίμνης Ισμαρίδας» της πράξης «Προστασία και αποκατάσταση των υδατικών και
των δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης» προϋπολογισμού 210.000,00€ (με ΦΠΑ).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την
πρόταση της Περιφέρειας ΑΜΘ για το υποέργο «Διαχείριση καλαμιώνα της λίμνης
Ισμαρίδας» της πράξης «Προστασία και αποκατάσταση των υδατικών και των δασικών
πόρων του Ν. Ροδόπης» προϋπολογισμού 210.000,00€ (με ΦΠΑ).
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ανάθεσης εκπροσώπησης του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας για την
έκδοση αδειών κυκλοφορίας δύο πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων
ανοιχτού τύπου, προς τη Δ/νση Μεταφορών και επικοινωνιών Τμήμα Αδειών
Κυκλοφορίας Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την εκπροσώπηση του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας Ισμαρίδας για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας δύο πετρελαιοκίνητων φορτηγών
αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου, στον κ. Βασίλειο Τερζή του Παναγιώτη κάτοικο Ξάνθης με
Α.Δ.Τ. ΑΒ-463110, να ενεργεί και να υπογράφει για λογαριασμό του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας Ισμαρίδας όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς τη Δ/νση Μεταφορών και
επικοινωνιών Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Ξάνθης, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας δύο
πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου.
6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση περί τροποποιήσεων χρονοδιαγραμμάτων και ενοποίησης φάσεων
στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιστημονικής παρακολούθησης
μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο Δρ. Μάνο Κουτράκη συμφώνησαν
ότι θα εξετάζουν τα θέματα τροποποίησης χρονοδιαγραμμάτων των προγραμμάτων
επιστημονικής παρακολούθησης έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του Φ.Δ. και της
προστατευόμενης περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ, αλλά και την ορθή υλοποίηση των εν λόγω
έργων. Παράλληλα, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι στο μέσο του χρόνου
διάρκειας της εκάστοτε φάσης (Β’, Γ’, Δ’) θα κατατίθενται οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου
εργασιών, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που εκπονήθηκαν, τα
αποτελέσματα που προέκυψαν, αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με τον προγραμματισμό
εργασιών και πρόγραμμα εργασιών επόμενης περιόδου έως την ολοκλήρωση της φάσης.
Ενώ δεν υφίσταται λόγος υποβολής επιπρόσθετων εξαμηνιαίων εκθέσεων.

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